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Życie i sen
Co to jest ycie? S ysz c to pytanie, ka dy cz owiek z pewno ci  znajdzie w asn  in-
terpretacj . Je eli dusza cz owieka, jak dowodz  m drcy, zawiera w mniejszej ilo ci, 
wszelkie prawa i procesy zachodz ce w Stwórcy, to w tym yciu nie ma nic, co by 
by o podobne lub wspó gra o z dusz  cz owieka. Przecie  yje on w wiecie, gdzie 
ka dy cz owiek pragnie g ównie w asnego dobra, i o to „dobro dla siebie” dba.

Kiedy cz owiek znajduje si  jeszcze w granicach samego stworzenia i jeszcze nie ma 
w nim wiat a, on nie rejestruje wi zi. A wszystko, co mo e robi , to tylko starania 
i pro by, oraz wysi ki, eby wi  zosta a w nim odbudowana. I zosta  wprowadzony 
do cz owieka najwa niejszy, g ówny czujnik obecno ci Stwórcy. Tym czujnikiem jest 
jego ycie. Czyli, oprócz wszystkich zmys ów i odczu , które cz owiek prze ywa 
wewn trz siebie, ma on jeszcze w g bi co  takiego, jak poczucie Jego obecno ci 
w sobie, w duszy. Przecie  dusza wed ug swojej istoty, niczym si  nie ró ni od Niego, 
jest jakby Jego oddzielon  cz ci . I wiat o tej duszy czuje cz owiek w sobie, jako 
ycie. Je eli jest pot guj ce, wzrastaj ce, on rejestruje, jak du o jest w nim wiat a. 

I odwrotnie, kiedy odwraca si  od Boga, odchodzi od Niego, czuje, e wiat a ubywa 
i ycie od cz owieka odchodzi. A przecie  ycie, to prezent z góry i mo e cz owiek 
czyni  altruistyczne dzia ania, eby powi kszy  w sobie miar  ycia, upodobni  si  
chocia  w niewielkiej mierze do swojego Stworzyciela. Dopóki ycie w nim trwa,  ma 
szans  ka dego dnia obudzi  si  ze snu… 

Nić miłości
M drcy wyja niaj  „ e je eli cz owiek 
odczu wa ogro mn  rado  i dzi   kuje 
Stwór  cy za to, e On wys a  t  rado , 
w tym podzi kowaniu nie ma miejsca 
na mi o ! Je eli on odczuwa cierpienie 
i prze  klina Stwórc , e On wys a   cier-
pienie (przeklina po cichu, poniewa  
cierpi, i w g bi os dza, e niedosko-
na y Stwórca zrobi  niedoskona e stwo-
rzenie), tym samym uni a Stwórc  
w  swoich w asnych oczach. Czy jest tu 
miej sce na mi o ? Nie ma. 

Wszystko odbywa si  z jednej przyczy-
ny, z jednego powodu: obydwie te skraj-
no ci, które cz owiek odczu wa, czyli 
ogromne zadowolenie i  ogro mne cier-
pienie, s  to cechy obec    ne u cz o wieka. 
W adnym wypadku, nie u Stwór cy! S  
to cechy obecne w  egoizmie. W ad-
nym wypadku, nie w mi o ci! Przecie  
mi o  i altruizm maj  wspólne korze-
nie. Wychodz  z tego samego ród a 
i s  jednym, i tym samym kierunkiem. 
Je eli zatem, cz owiek my li o  swoich 
odczuciach, o swoim nape nieniu, jak 
mo e my le  o mi o ci? Je eli czu-
je, e ma nadmiar b ogo ci, jak mo e 
my le  o b ogo ci kogo ? Przecie  jest 
to przeciwna cecha. I tak samo, je eli 
my li o swoim cierpieniu, jak mo e my-
le  o b ogo ci kogo ? Przecie  to jest 

po drugiej stronie. I wówczas, w tych 
dwóch stanach, cz owiek mo e znale  
co , co le y po rodku, kiedy nie czuje 
on cierpienia i nie zwraca na nie uwa-
gi, jak te  nie czuje równie  maksimum 
nas odzenia i nie zwraca na to uwagi. 
W takim stanie w jego umy le, zrówno-
wa onym z dwóch stron, mo e urodzi  
si  wi , czyli ni , która rz dzi oby-
dwiema skrajno ciami: nas odzeniem 
i cierpieniem. I jest to ni  mi o ci, która 
wychodzi od Stwórcy”. 



Tajemnica kabały
Ca o  nauki kaba y interpretujemy jako „nauk  o otrzymywaniu”. Polega ona na tym, 
e cz owiek ucz c si  duchowych wiatów oraz wszystkiego co si  w nich znajduje, 

poznaje prawa i regu y. Zapoznaje si  nie ze wiat em, równie  nie z yczeniem, ale 
z czym , co le y pomi dzy jednym i drugim. Dowiaduje si , w jaki sposób wiat o 
zosta o ukryte przez Stwórc  i jaki ruch powinien zrobi  cz owiek w swoim yciu, 
eby wiat o objawi o si  w jego yciu wielk  b ogo ci , nape nieniem i zadowole-

niem, zarówno w tym, jak i w przysz ym wiecie. W duchowym przecie  nie ma 
niczego takiego, czego nie spotkamy w naszym wiecie. I odwrotnie, nie ma niczego 
w naszym wiecie, co ju  nie istnieje w duchowym. Lecz formy i projekcje s  ró ne, 
gdy  obecno  Jego Najwy szej Boskiej Egzystencji równie  jest ró na. Widzimy, e 
w naszym wiecie ona jest ograniczona do minimum, co wprowadza w cz owieka 
w tpliwo ci, niepewno  i zmusza i  wiar  ponad wiedz . I miara ilo ci tej wiary 
w odczuciu Stwórcy, decyduje o jego sukcesie - im cz owiek przejawia wi ksz  wiar , 
tym doznaje g bszego poziomu poznania. Nauka za , jest to audiencja, wydzielony 
czas, kiedy cz owiekowi pozwolono o co  prosi  Stwórc . I  wówczas najwa niejsze 
jest wiedzie , o co prosi  i tej pro by nie odpu ci . Ten stan powinien by  podobny 
do tego, jak ci ko chory ci gle my li o tym, e chce wyleczy  si , i nic innego go 
w yciu nie interesuje. Podobnie cz owiek, powinien pami ta  o swojej jedynej cho-
robie - o tym, e w nim jest nieobecny zwi zek ze Stwórc . Je eli ten zwi zek b dzie 
– reszta si  do czy .

Słownik
duchowych
pojęć 
Rado  - Rado  - wska nik prawid o-
wych dzia a . I je eli dzia ania s  wi -
te, nie ze wzgl du na siebie, a tylko ze 
wzgl du na Stwórc , w nich otwiera si  
rado . Dlatego, kiedy przychodzi do 
cz owieka rado , on powinien zag bi  
si  w Tor  eby otworzy a mu si  m -
dro  i zdanie Tory. 

Badania nad dusz  - Otworzy  dusz . 
Otworzy  si  na przyj cie wy szego 
wiat a, na przyj cie Boskiej b ogo ci, 

w czaj c si  swoim r ozumem i odczu-
ciami. Takie odczucie i taki wewn trzny 
zamiar dokonuje czynów prawie na-
tychmiast, w tym samym momencie, 
jak cz owiek go wyra a. Takie dzia a-
nie powinno by  odpiecz towane we 
wn trzu w odczuciach i w yczeniach. 
Dusza cz owieka budzi si  przy pew-
nym dotkni ciu jego uwagi, przy usta-
wionym zamiarze: zadowoli  Stwórc  
swoimi wewn trznymi odczuciami.

Wskazówki praktyczne
Zadania duchowe 

Obserwacja: Stan niewinno ci 

1. Spójrz na wiat, tak jakby  widzia  go 
po raz pierwszy, a nie na taki, jak spo-
dziewasz si  go zobaczy . 

2. Wyobra  sobie, e jeste  po raz 
pier w szy na tej ziemi, w tym miejscu. 
Utrzy muj ten stan obserwatora jak 
mo na naj cz ciej. 

3. Okre l, jakie nowe odczucia pojawi-
y si  w twoim umy le przy spojrzeniu 
oczami Ducha.

Zdrowie
Zdrowiem dusza zdrowieje.
Zdrowiem cz owiek si  mieje.
Zdrowie atwo przychodzi,
kiedy organizm si  g odzi.

Zdrowie – cudne momenty.
Zdrowie to spokój wi ty.
Zdrowie, powiedzmy mia o, 
sporo zwi zane z kaba .
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