
Biblia Miłości

Max Love

Biblia Miłości (w. 2013)  www.MaxLove.eu

- 1 -

http://Www.MaxLove.eu/


Tę książkę dedykuję Tobie...
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Witaj,

Biblia Miłości jest moją siódmą książką napisaną od 2008 roku. 
Pisałem ją z intencją aby podnieść świadomość każdego kto będzie 
mieć z nią do czynienia. Tym samym chciałbym aby książka dotarła 
do jak największej ilości osób np. do 100 tysięcy albo do miliona - 
im  więcej,  tym  więcej  Miłości  będzie  dlatego  ta  książka  jest  w 
ogólnodostępnej formie :)

I w związku z tym mam do ciebie prośbę - weź udział w  Miłosnym 
Wirusie  i  udostępnij tę  książkę  lub  link 
(www.maxlove.eu/  bibliamilosci.html  ) do niej na  facebooku, prześlij 
mailem komu zechcesz, wstaw na swojego bloga, stronę. 

Dziękuję  <3 <3 <3 
Max Love

P.S. Jest ona też czwartym, osobny rozdziałem książki pt.
Sex, Drugs & Enlightment (Seks, Narkotyki & Oświecenie)

P.S.S.  Copyright  of  ALL  – czyli  kopiuj, udostępniaj w  formie 
oryginalnej  bez  pobierania  za  to  opłat.  Zamieszczając  fragment 
podaj  proszę źródło  –  link  do  książki  – 
www.maxlove.eu/  bibliamilosci.html   

Możesz wesprzeć moje działania związane z ogólnodostępnymi 
ebookami (bo jest ich więcej) dowolną kwotą poprzez darowiznę na 
moje konto PayPal – om@maxlove.eu . Nie masz PayPal? Numer 
konta znajdziesz na mojej stronie. Z góry dziękuję :)
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Przedwstęp

Uważam  się  za  idealistę-praktyka,  niektórzy  mówią,  że  jestem 
cholernym  praktykiem.  Dlatego  Biblia  Miłości jest  praktyczna, 
bosko praktyczna :) Jeśli chcesz poczytać wyniosłą, idealistyczną 
książkę o Miłości to źle trafiłaś. Czuję, że twardo stoję na ziemi w 
temacie Miłości i rozumiem dość dobrze jej dwa główne aspekty: 
duchowy  i  ziemski,  a  naszym  zadaniem  jest  z  tych  dwóch 
aspektów uczynić jeden – ludzki aspekt Miłości.

Jak  zauważysz  w  Biblii  Miłości  piszę  do  ciebie  jako  kobiety. 
Zdecydowałem o tym z trzech głównych powodów:
1. Prawie wcale nie ma książek, w których autor zwraca się do 
kobiet czytelniczek.
2.  Chcę  aby  mężczyźni  poprzez  czytanie  zrozumieli  w  jakiej 
sytuacji są stawiane kobiety czytając książki gdzie autor zwraca 
się do mężczyzny.
3.  Uważam,  że  w  taki  sposób  łatwiej  dotrę  do  żeńskiego 
pierwiastka w mężczyznach.
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Wstęp

Dzień przed napisaniem poniższego wstępu leżałem na leżaku na 
tarasie  w  górskim,  drewnianym  domu  położonym  w  wiecznie 
zielonym parku narodowym Podocarpus na południu Ekwadoru. Z 
pięknym, dalekim widokiem, fruwałem wzrokiem i Duszą ponad 
górami  i  wypisywałem  tematy,  które  chciałem  poruszyć  w  tej 
książce.  W  krótkim  czasie  powstała  lista  ponad  40  punktów. 
Głównie  dotyczyły  one  Miłości  w  relacji.  Zacząłem  się 
zastanawiać,  cóż ja  wiem o relacjach? Mam 36 lat,  bez dzieci, 
żonaty  byłem przez  3  lata,  potem były  różne  relacje,  krótsze  i 
dłuższe. 

Następnie  zrelaksowałem  się,  zamknąłem  oczy  i  zacząłem 
przeglądać wszystkie relacje mojego życia. Zrozumiałem, że moje 
przeżycia  były  bardzo  różnorodne  i  miały  bardzo  szerokie 
spektrum Miłości. Stwierdziłem, że o rodzinie mogę napisać tylko 
tyle, ile zrozumiałem z obserwacji mojej własnej rodziny, w której 
się  wychowałem.  Tak samo  o  dzieciach,  mogę  napisać  to,  co 
zaobserwowałem  i zrozumiałem  jako  dziecko  moich  rodziców. 
Lubię  opisywać  czego  doświadczyłem zamiast  teoretyzować  w 
tematach pozbawionych osobistej praktyki. 

Uważam,  że  wraz  z  opisanym  doświadczeniem  mogę  Ci 
przekazać  zrozumienie  na  poziomie  energetycznym.  Od Twojej 
otwartości  na przekaz zależy czy przyjmiesz go, czy odrzucisz. 
Jeśli  odrzucisz  przekaz  to  najprawdopodobniej  sama  na  sobie 
doświadczysz  czegoś  podobnego i  bardzo  możliwe,  że 
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wyciągniesz  podobne  lub  takie  same  wnioski  jak  moje.  Gdy 
będziesz  otwarta,  wtedy  przyjmiesz  przekaz  i  to,  co  jest  Ci 
potrzebne  zostanie  włączone  do  Twojego  sposobu  postrzegania 
świata.  Dziecko  może  zaufać  mamie,  że  żelazko  jest  gorące  i 
zostawić  je  w  spokoju,  może  też  odrzucić  matczyny  przekaz, 
dotknąć gorącego żelazka i oparzyć się. Jest jeszcze trzecia opcja, 
że dziecko zobaczy kogoś, kto się oparzył i dłonie będzie trzymać 
z dala od wszelkich źródeł gorąca. Są różne sposoby zrozumienia.

We  wszystkich  moich  dotychczasowych  książkach  opisywałem 
moje doświadczenia. Uważam, że jest to najcenniejsze, co mogę 
przekazać  w  formie  książki.  Jeśli  pójdziesz  na  uniwersytet  i 
profesor  będzie  Ci  mówił  o  tym,  jak  tworzy  się  np.  kampanie 
reklamowe to dostaniesz najprawdopodobniej przekaz teoretyczny 
bez poparcia praktyką owego profesora. W takim przekazie jest 
tylko teoria, bez ziarna praktyki. Gdy o kampaniach reklamowych 
będzie Ci szczerze opowiadał szef wielkiej agencji reklamowej, 
wtedy wraz z przekazem dostaniesz ziarno praktyki i gdy kiedyś w 
przyszłości  będziesz  myślała  o  jakiejś  kampanii  reklamowej, 
wtedy  możesz  użyć  ziarna,  jakie  dostałaś.  Uczenie  się  na 
doświadczeniach (błędach i sukcesach) innych osób pozwala Ci 
zaoszczędzić dużo czasu i energii.

Największym  skarbcem  doświadczeń,  jaki  masz do  swojej 
dyspozycji  to Twoja  rodzina  –  rodzice,  wujkowie,  ciotki, 
dziadkowie,  kuzyni,  stryjkowie  itd.  Masz  też  znajomych, 
przyjaciół,  współpracowników.  W  sumie  masz  do  swojej 
dyspozycji  tysiące  lat  przeżytych  na  różne  sposoby,  tysiące 
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doświadczeń, wniosków, setki sukcesów i porażek. Pytaj się osób, 
do których masz zaufanie o ich doświadczenia, również miłosne.

Pół  nocy  zastanawiałem  się  jaki  dać  tytuł.  Księga  Miłości, 
Książka o Miłości, Sztuka świadomej Miłości, Sztuka świadomego 
kochania, Biblia Miłości, Miłość... ale Miłość to życie, więc tytuł 
mógłby  być  Sztuka  świadomego życia,  Biblia  życia,  Książka  o 
życiu itd.

Uważam, że Biblia Miłości zawiera wszystko, co chcę przekazać, 
lub co przeze mnie zostanie przekazane. Piszę tę książkę podczas 
pierwszego 40-dniowego odosobnienia. Jest 2012 rok i jestem w 
Ekwadorze,  w  górach  (2350mnpm),  miejsce  jest  cudowne  - 
www.kontiki.weebly.com 
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Oprócz  mnie  jest  tutaj kotka  Pequena  (Mała),  pies  Hercules, 
absolutna cisza, spokój i natura. Bez internetu i prądu (jest bateria 
słoneczna),  komórka  ma  zasięg  tylko  w  jednym  miejscu,  jest 
ciepła woda, do najbliższego sąsiada mam ponad  dwie godziny 
drogi  pieszo,  do  sklepu  trzy...  Jedzenie  przynosi  mi  raz  w 
tygodniu Jose na swym ośle.

W takich warunkach piszę przy otwartym oknie patrząc co jakiś 
czas na daleki górski widok za więcej niż milion dolarów. 

Gdy piszę zatracam się,  czas się rozpływa,  po prostu oddaję się, 
aby przeze  mnie płynęło  to,  co  ma być zawarte  w tej  książce. 
Często, gdy po dłuższym czasie wracam do napisanych tekstów 
jestem pozytywnie zaskoczony tym co napisałem. I pomyśleć, że 
w szkole jednym z trzech przedmiotów, z którym miałem problem 
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był język polski..  No ale tak to jest,  że w obszarach pozornych 
słabości leżą wielkie potencjały. Też wiem, że jest coś ponad JA i 
sprawia, że teksty są takie, jakie są. Słowa są tylko powierzchnią, 
którą  widzisz  i  czytasz,  są  nośnikiem dla,  jak  ja  to  nazywam, 
inprintów/matrixa/macierzy  energetycznych  zawierających  w 
sobie programy związane z danym tematem.

Czym jest Miłość?

Gdybym zapytał  333 osoby, czym jest Miłość? Uzyskałbym 333 
różnych  odpowiedzi.  Pogubiliśmy  się  w  słowach,  definicjach, 
znaczeniach, interpretacjach. Żyjemy w biblijnej Wieży Babel...

Gdybym zapytał  333 osoby stojąc naprzeciwko każdej z osobna 
czym  jest  Miłość  i  poprosiłbym,  aby  wyraziła  ją  oczami, 
uzyskałbym  333 miłosnych spojrzeń. Wszyscy zakochani patrzą 
na siebie w ten sam sposób, wszyscy kochający rodzice patrzą na 
swoje nowo narodzone dziecko w ten sam sposób.

Językiem Miłości są oczy, to one mówią KOCHAM. Mówi się, że 
oczy są  zwierciadłem Duszy, która w swej najczystszej istocie 
jest  Miłością.  Ucieleśnieniem  Miłości,  inkarnacją  Miłości 
(incarnatio od  słowa  carne  –  mięso)  jesteś  Ty   ‒  człowiek. 
Dlatego już na wstępie podzielę się z Tobą przekazem Miłości, 
jaki  otrzymałem w 2009 roku  podczas mojego pobytu w Santa 
Cruz na Teneryfie.
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Przekaz Miłości

Jesteś  Aniołem  Miłości.  Znalazłeś  się  tu,  na  Ziemi  z  dwóch 
powodów – Miłość & ŚWIATŁO. 
Oto Sekrety Miłości:

1. Bądź ŹRÓDŁEM Miłości – zaakceptuj & POKOCHAJ siebie 
takiego jakim jesteś. Stań przed lustrem i patrząc prosto w oczy 
powiedz do siebie KOCHAM CIĘ…

2. Praca z Energią Miłości – wysyłaj Miłość do osób dookoła 
Ciebie – patrząc im prosto w oczy i powiedz (w myślach) 
KOCHAM CIĘ :) poczuj Miłość <3 <3 <3

3. Dzielenie się Miłością – cokolwiek robisz wkładaj w to zajęcie 
ENERGIĘ Miłości, im więcej energii włożysz tym więcej Miłości 
Cię będzie otaczać...

Miłość  jest  poza  linearnością,  spontaniczna  i  wszechmocna. 
Miłość jest nuklearna ma potężną siłę rażenia.  Jestem pewien, że 
znajdziesz  tutaj  odpowiedzi  w  temacie  Miłości.  A  jeśli 
zawiedziesz się to napisz do mnie pytanie om@maxlove.eu.
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Czy Narcyz kochał siebie?

On zakochał  się  w  swoim odbiciu,  a  nie  w sobie.  To  pułapka 
wody,  w której  się  przeglądał,  a  także lustra,  w którym Ty się 
przeglądasz. Gdy patrzysz w lustro widzisz swoje odbicie, jednak 
nie widzisz siebie.  Obraz w lustrze jest odwrócony, tylko Ty tak 
siebie  widzisz.  Wszyscy  dookoła  widzą  Ciebie,  a  nie  Twoje 
odbicie. Rozumiesz? Jeśli nie to pójdź i stań przed lustrem. To, co 
postrzegasz  jako  swoją  prawą  stronę  twarzy  lub  ciała  tak 
naprawdę dla wszystkich postronnych jest lewą stroną, to samo 
jest z drugą częścią Twego ciała.

Dlatego jest  wiele osób,  które nie lubią siebie na zdjęciach,  bo 
widzą  siebie  tak,  jak  widzą  ich  wszyscy,  czyli  normalnie,  bez 
lustra.  Masz  możliwość  zobaczyć  siebie  w  lustrze  używając 
dwóch luster. Możesz też zrobić sobie zdjęcie i w programie do 
obróbki graficznej zrobić odbicie lustrzane swojej twarzy. Wtedy 
będziesz mogła zobaczyć dwa oblicza siebie – jedno lustrzane, a 
drugie  prawdziwe.  Które  Ci  się  bardziej  podoba?  Do  którego 
jesteś bardziej przyzwyczajona?

W 2004 roku bawiłem się kawałkiem lustrzanej blachy. Wygiąłem 
ją  w  taki  sposób,  że  patrząc  się  na  wprost  mogłem  zobaczyć 
obydwa moje profile. Każdy był inny i miał ewidentnie widoczną 
osobowość.  Cham  i  romantyczny  paź  królowej,  takie  oto  dwa 
oblicza siebie ujrzałem. Każdy ze znajomych, który się przeglądał 
w  tym  lustrze  dostrzegał  swoje  dwa  oblicza,  które  (normalnie 
patrząc  na  twarz)  są  ukryte.  Każdy  ma  dwie  strony  siebie  i 
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obydwie wymagają akceptacji.

Twój  partner  tak  samo  jak  i  Ty  ma  dwa  oblicza,  z  których 
powstaje spójna całość. Jeśli kochasz to całość, bez wyjątków. To 
prawdziwa sztuka tak kochać. Dlatego zacznij od siebie.

Kochaj siebie, popatrz sobie prosto w oczy stojąc przed lustrem i 
obdarz się  Miłością.  Patrz na siebie wzrokiem pełnym  Miłości, 
zobacz w swoich oczach Miłość, jaką chcesz zobaczyć w oczach 
innych  osób.  Bądź  dla  siebie  Miłością.  Dostrzeż  swoje  różne 
aspekty i pokochaj je. To jak bardzo jesteś w stanie kochać siebie 
określa Twój poziom samoakceptacji.  Nie wymagaj od swojego 
partnera  Miłości  większej  niż  ta,  którą  sama  siebie  obdarzasz. 
Jego  Miłość  może  być  o  krok  do  przodu.  Jeśli  jednak  nie 
pokochasz tego, co Twój partner w Tobie pokochał to tym samym 
zniszczysz jego Miłość w tym obszarze.

Odbicie w lustrze, zdjęcie to tylko Twój wygląd zewnętrzny. Jak 
zapewne  zauważyłaś  on  się  zmienia  na  przestrzeni  tygodni, 
miesięcy i lat. Co byś nie robiła on i tak ulegnie zmianie. Każda 
zmiana  wymaga  akceptacji.  Buddyści  mówią  „zmień  lub 
zaakceptuj”, jednak to jest przewrotne, bo jeśli zmienisz coś bez 
akceptacji  stanu, jaki był to rzeczywistość i  tak nabierze formę 
poprzedniego stanu. Najpierw jest akceptacja, a zmiana zachodzi 
samoistnie.

Obserwacja –> zauważenie –> akceptacja –> uzdrowienie/zmiana
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Więc jak widzisz cokolwiek w sobie zauważyłaś,  aby nastąpiła 
zmiana potrzebna jest akceptacja. Niczego nie ukryjesz, możesz 
zamaskować,  jednak  prędzej  czy  później  wszystko  wyjdzie  na 
wierzch. Szkoda energii,  bo zaakceptowanie wymaga tyle samo 
energii, co maskowanie. Tylko efekt końcowy jest zupełnie inny ‒ 
w  przypadku  akceptacji  jest  wszystko  tak  jak  ma  być,  w 
przypadku maskowania zawsze coś jest nie tak jak chcesz.

Kochaj  siebie  taką,  jaką  jesteś,  chciej  zobaczyć  jaką  jesteś 
naprawdę,  przyznaj  się  do tego nie tylko przed sobą,  ale przed 
światem,  zaakceptuj  to  i  idź  dalej.  Bądź  uważną  obserwatorką 
swojego  życia,  odkrywaj  siebie  każdego  dnia.  Niech  to  będą 
nawet drobiazgi, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie jesteś lepsza ani 
gorsza,  jesteś  po  prostu  inna,  jesteś  sobą.  Każdy człowiek  jest 
unikatowym  zbiorem  wad  i  zalet,  umiejętności,  potencjałów, 
marzeń,  itd.  Jesteśmy  różni,  bo  natura  kocha  różnorodność. 
Spróbuj znaleźć dwa takie same dęby albo dwa takie same psy. 
Jasne  czasem  trafią  się  bliźniaki,  jednak  nawet  one  nie  są 
identyczne.

Kochaj wszystko dookoła

Miłość jest  nieskończonym źródłem, ona się nie wyczerpuje,  to 
nie jest butelka coca-coli kupiona w sklepie. Miłość jest za darmo 
w ilościach nieograniczonych. To Twój wybór kogo kochasz. Bądź 
tryskającym źródłem Miłości, bez wybierania kogo nią obdarzysz. 
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Patrz  dookoła  i  wysyłaj  swoją  Miłość  poprzez  umiłowanie 
wszystkiego  co  Cię  otacza.  Niech  Twoje  myśli,  wzrok  i  ruchy 
będą  pełne  Miłości.  Łatwo jest  kochać  drzewo,  trochę  trudniej 
hałasującego  sąsiada,  a  jeszcze  trudniej  fabrykę  zatruwającą 
powietrze  w  pobliżu  Twego  domu.  Jednak  Twoja  niechęć  do 
sąsiada  lub  fabryki  nie  spowoduje  Twojego  lepszego 
samopoczucia ani nie spowoduje, że sąsiad przestanie hałasować, 
a fabrykę zamkną.

Sztuką Miłości jest akceptacja – przyjmowanie. Gdy przyjmujesz 
jesteś miękka, coś w Ciebie wchodzi, przechodzi i wychodzi. Bez 
oporów,  bez  barier.  Stawiając  opór  blokujesz  przepływ energii, 
wtedy część tej energii rezonuje poprzez Ciebie, a reszta odbija się 
od Ciebie i  w ten sposób zasilasz swoją energią (oporu) to,  co 
odbijasz. Opór to walka, a każda walka dodaje siły temu, z czym 
walczysz.

Z  czymkolwiek  będziesz  walczyć  to sama  się  tym  staniesz. 
Akceptacja powoduje, że Ty pozostajesz sobą i dokona się zmiana 
w Tobie i w tym, co dostało Twoją akceptacje.

Miłość to energia

Każda  Twoja  myśl  jest  energią,  każdy  Twój  ruch  jest  energią, 
każde Twoje spojrzenie jest energią, każde Twoje słowo niesie ze 
sobą energie. Energia ma różną siłę, wibrację i kierunek. Miłość 
też jest energią. Nawet bym powiedział, że wszystko jest Miłością 
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tylko ma różne wibracje.

Światło jest też energią i wszystko dookoła Ciebie jest światłem, o 
różnej wibracji. Gdy przepuścisz światło przez pryzmat zostanie 
rozszczepione na kolory tęczy i pasma światła niewidzialnego dla 
Twojego oka  min. UV i podczerwień. Każdy kolor  pomimo, że 
pochodzi z jednego źródła posiada inną wibracje. Kolory powstają 
ze światła, można powiedzieć, że są światłem. Bez światła kolory 
i  cały  ten  świat,  w  którym  funkcjonujesz  by  nie  istniał.  Bez 
światła  jest  ciemność,  nie  ma  nic,  nie  ma  kolorów,  form,  bez 
światła  po  dłuższym  czasie  nie  ma  życia.  Energia  Słońca  jest 
radioaktywnym promieniowaniem, które w połączeniu z innymi 
energiami daje impuls życiu.

Miłość  jest  taka  jak  Światło.  Gdy  kogoś  uderzysz  dajesz  mu 
energię,  gdy kogoś przytulisz dajesz mu energię,  gdy do kogoś 
mówisz  dajesz  mu  energię.  W ten  sposób  wszystko  jest  różną 
wibracją Miłości ‒ różnymi jej kolorami. Wiem. Może to brzmieć 
dość dziwnie.

Podobnie  jest  z  pożywieniem.  Możesz  zjeść  banana  surowego, 
gotowanego,  smażonego,  pieczonego lub  z  grilla.  Każda  forma 
banana będzie pożywieniem, z którego Twoje ciało na tyle na ile 
będzie mogło pozyska energie,  witaminy itd.  Rożnica będzie w 
wibracji  banana  przygotowanego  na  różne  sposoby.  Najwyższą 
wibracje będzie miał surowy banan, najniższą smażony, pieczony 
lub z grilla.   Każdym z  bananów możesz zaspokoić głód  i po 
każdym będziesz się czuła inaczej.
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Tak samo każdą otrzymaną formą energii możesz zaspokoić głód 
Miłości.  W zależności od tego jaką formę dostaniesz,  to różnie 
będziesz się czuła.

Rodzice od narodzin, a często od poczęcia lub nawet przed nim, 
karmią nas swoją Miłością. Jej forma jest zależna od świadomości 
Twoich  rodziców,  ich  dzieciństwa,  przeżyć,  wyobrażeń  i  wielu 
innych  czynników.  Pamiętaj,  że  rodzice  zawsze  karmią  Cię 
najlepszą  formą  Miłości,  jaką  są  zdolni  dać.  Właśnie  ta  forma 
energii,  jaką  karmili  Cię  rodzice,  rodzeństwo  i  bliscy  gdy 
dorastałaś jest formą energii, którą zaspokajasz głód Miłości. Jest 
to forma dla Ciebie najłatwiej strawna, gdyż przez lata właśnie 
taką  energią  Cię  karmiono.  Zostałaś  tak  nauczona  i 
przystosowałaś  się  do  takiej,  a  nie  innej  formy  energii.  Gdy 
dostaniesz  wyższą  lub  niższą  formę  energii  Miłości  będziesz 
mogła  „zjeść”  jej  niewiele,  bo  nie  jesteś  nauczona  jej  trawić. 
Dlatego dzieci alkoholików wybierają na partnerów alkoholików 
(lub osoby,  z których łatwo zrobić alkoholików) bo od nich na 
pewno dostaną tą formę energii, jaką dostawali od rodziców. Oni 
mogliby  czuć się  niekochani  w  relacji,  w  której  dostawaliby 
pocałunki, piękne słowa, delikatny dotyk. Po prostu czegoś by im 
brakowało,  nie  mogliby  zaspokoić  głodu.  Tak  samo  osoby 
mięsożerne często mówią, że wegetariańskimi potrawami nie są w 
stanie się najeść. A gdy dostaną surowe jedzenie to ich organizmy 
będą miały problemy z trawieniem, bo nie są przyzwyczajone do 
takiej formy pokarmu.
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Według  mnie  jest  pewna  współzależność  pomiędzy  sposobem 
odżywiania się i formą okazywania Miłości w relacji, jednak to 
nie jest regułą.

Świadomość  tego,  jaką  formą  Miłości  byłaś  karmiona  oraz 
absolutna  akceptacja  i  wdzięczność  dla  rodziców  i  bliskich, 
pozwala Ci na zmianę formy Miłości jaką chcesz otrzymywać w 
przyszłości.  To  jest  wykonalne  i  dość  proste,  czasami  wymaga 
czasu, cierpliwości, samoobserwacji i akceptacji :)

Pomiędzy 2003 a 2012 rokiem zmieniałem wielokrotnie sposoby 
odżywiania  się:  5  przemian,  dieta  rozdzielna,  makrobiotyka, 
zasadowość  i  kwasowość  jedzenia,  dieta  zgodna  z  grupą  krwi, 
witarianizm,  frutarianizm i  kilka  innych.  Moje  doświadczenia  i 
wnioski  opisałem  w  książce  Sztuka  Świadomego  Jedzenia. 
Okazało się, że ciało jest w stanie przestawić się na każdą formę 
pokarmu.  Musiałem  to  robić  stopniowo  i  powoli.  Brutalne, 
rewolucyjne działania kończyły się nieprzyjemnie. Wszystko ma 
być ewolucją zamiast rewolucją.

Zmian  w  jedzeniu  dokonywałem  sam,  czasami  tylko  miałem 
wsparcie kogoś w tym temacie. Najłatwiej jest dokonywać zmian, 
gdy ma się wsparcie bliskiej osoby, dość łatwo jest też dokonywać 
zmian  samemu,  o  ile  mieszka  się  samemu.  Najciężej  jest 
dokonywać  zmian,  gdy  od  osób  obok  zamiast  wsparcia  i 
zrozumienia otrzymujesz atak. Choć nawet w tym najtrudniejszym 
przypadku  jest  to  próba  Twojej  chęci,  woli  i  siły  dokonania 
zmiany  oraz ciekawe odbicie ciebie.  Najlepiej, o ile można, jest 
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świadomie  wybrać  lub  wykreować najbardziej  sprzyjające 
warunki do dokonywania jakichkolwiek zmian w Twoim życiu.

Tak  samo  jest  z  Miłością,  jaką  chcesz  być  karmiona,  dokonaj 
ewolucji,  krok po kroku, spokojnie, uważnie. Jeśli Twój partner 
też będzie chciał dokonać ewolucji to wspaniale, razem możecie 
sobie pokazywać (z Miłością) momenty, kiedy działacie według 
starego  sposobu  dawania  lub  przyjmowania  Miłości.  Wspólna 
obserwacja  w  zrozumieniu  i akceptacji  daje  dobre  efekty. 
Traktujcie  to  jako  zabawę,  śmiejcie  się  sami  z  siebie,  gdy 
zostaniecie „złapani” na starym programie. Jeśli  Twój partner nie 
chce dokonywać zmian, to zaakceptuj to i rób swoje najlepiej jak 
potrafisz.

Wysyłanie Miłości

Wysyłaj  Miłość  dookoła,  możesz  to  robić  poprzez  uśmiech, 
wzrok, słowami, czynami. Bądź przykładem bez wymagania od 
innych aby się zmienili. Najlepszą formą nauki jest bycie wzorem, 
przykładem.  Nie  traktuj  tego  jako  swojej  życiowej  misji  aby 
nawracać ludzi na ścieżkę Miłości, rób to po prostu dla siebie.

To  Ty  wybierasz  czy  reagujesz  na  sytuacje,  czy  działasz 
świadomie.  To  duża  różnica.  Na  atak  zazwyczaj  reagujemy 
obroną,  która  de  facto  jest  atakiem.  Można  działać  inaczej, 
świadomie – ktoś Cię atakuje, odpowiedz mu Miłością. Pamiętam 
jak na mojej  pierwszej wystawie-instalacji,  której  tematem była 
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Transformująca  siła  Miłości (<---kliknij  aby  zobaczyć),   jeden 
mężczyzna  podszedł  i  zaczął  atakować  słownie  mnie,  moją 
filozofię  Miłości  i  sposób  jej  wyrażenia  na  wystawie. 
Wysłuchałem tego,  co  miał  do powiedzenia,  uśmiechnąłem się, 
objąłem go i powiedziałem „kocham cię”. Napięcie w jego ciele 
zniknęło, rozluźnił się, uśmiechnął, oczy miał promieniejące, już 
nic  więcej  nie  powiedział.  On po prostu poczuł  głód Miłości  i 
zaczął działać według swojego programu otrzymywania Miłości, 
jednak  ja  nie  zareagowałem  (co  miało  miejsce  pod  koniec  tej 
samej  wystawy  w  innych  okolicznościach)  tylko  dałem  mu 
pokarm Miłości z najwyższej półki. Jego głód został zaspokojony.

Pamiętam  też  sytuacje,  gdy  w  mailach  od  pewnej  osoby  były 
ukryte ataki na mnie, mój sposób życia  i  moje wybory. Pierwsza 
reakcja  była  wiadomo jaka  –  atak  na  atak.  Z  maili  biła  złość, 
zazdrość  i  dziwna  energia.  Odpisałem  zupełnie  zwyczajnie 
dodając na końcu „sending U much love” i  tę  Miłość myślami 
posłałem tej osobie. Kolejny mail od niej był przepełniony energią 
Miłości.  Ludzie  pragną  Miłości  i  to  jest  jedyne  czego  tak 
naprawdę  pragną.  Wszystko  inne  to  substytuty,  dlatego 
zakochanym niczego nie brakuje.

Pamiętaj, że łatwiej jest zmienić siebie samego, niż kogoś innego.
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Działanie w Miłości

Działanie  w  Miłości  ma  sens.  Wyobraź  sobie,  że  są  Twoje 
urodziny  i  masz  przed  sobą  do  zjedzenia  dwa  kawałki  tortów, 
które zostały zrobione przez Twoje babcie. Jedna babcia robiła tort 
z  Miłością  i  wielką  radością,  druga  robiła  tort  w  złości,  bo 
nienawidzi nic robić w kuchni.  Zrobiła go dlatego, że jesteś jej 
wnuczką i żeby dziadek i reszta rodziny nie mieli jej za złe, że nie 
zrobiła tortu. Który kawałek tortu chciałabyś zjeść?

Wykonując jakąkolwiek czynność wkładasz w nią swoją energię. 
Jeśli  włożysz  energię złości  to  przedmiot  Twojego  działania 
będzie  nasycony  złością,  jeśli  włożysz  energię Miłości  to 
przedmiot działania będzie emanował Miłością, będzie nią wręcz 
świecić. Poprzez przedmiot Twojego działania karmisz odbiorców 
tego przedmiotu  taką energią,  jaką  w nią  włożyłaś  i  w zamian 
dostaniesz to samo co dałaś. Zastanów się, co chcesz dostawać od 
swojej rodziny, bliskich, przyjaciół, znajomych i całego świata i to 
samo zacznij im dawać.

Jeśli nie lubisz swojej pracy  lub zajęcia jakie wykonujesz na co 
dzień  to  oznacza,  że  tego  nie  akceptujesz.  Brak  akceptacji  jest 
brakiem  Miłości.  Sama  sobie  nie  dajesz  Miłości.  Zmień  to. 
Zaakceptuj. Daj sobie Miłość.
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Znajdź swój sposób działania

Przez lata miałem różne sposoby działania. Na początku działałem 
w  rodzinnej  firmie,  w  której  zajmowałem  się  rozwijaniem  i 
planowaniem,  nie  używałem  terminarza,  nic  nie  planowałem. 
Przychodziłem i robiłem to, co było do zrobienia, lubiłem swoje 
zajęcie  i  uważam,  że  byłem  efektywny,  co  było  też  widać  po 
wynikach finansowych firmy. Było jedno małe „ale”, gdy czegoś 
nie  chciałem robić  to  nie  robiłem.  Miałem tak  już  od  małego, 
mówiłem np. „dziś nie idę do szkoły”, nie udawałem choroby, nie 
przeziębiałem  się  specjalnie,  nie  oszukiwałem  nacierając 
termometr  na  tyle,  aby  wykazał,  że  mam  gorączkę.  Mówiłem 
„nie”. Przez kilka lat rodzice traktowali  to, jako gadanie dziecka, 
jednak  po  kilku  incydentach  (skaleczenia,  wypadek  itp.) 
stwierdzili, że gdy mówię „nie” to jest ok.

Czasem  gdy  dany  moment  nie  jest  odpowiedni  do  zrobienia 
czegoś, to nie znaczy, że tego nie zrobię lub że mi się nie chce. Po 
prostu to nie jest odpowiedni moment.

Pracując na etacie nie bardzo możesz powiedzieć „nie”. Ale może 
jest  inne  rozwiązanie,  zaakceptuj  je  i  podejdź  kreatywnie  do 
rozwiązania, jakie jest możliwe.

Potem  przez  jakiś  czas  działałem  sam,  bez  firmy  zewnętrznej, 
która narzucała mi, co mam robić danego dnia, czy tygodnia. Nie 
używałem  też  terminarza  i  efekty  były  żałosne.  Następnie 
stworzyłem mój własny terminarz (jest on częścią książki „Mistrz  
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Życia  –  Radykalna  Zmiana”) i  nadal  działałem  sam,  według 
planów jakie robiłem. Efekty były dość dobre i nawet nauczyłem 
się  sam z  siebie  dokańczać zaczęte  rzeczy.  Całe  działanie  było 
jednak obarczone stresem, który jest niczym innym jak napięciem, 
brakiem  rozluźnienia.  I  w  tamtym  czasie  mój  coach  Andrzej 
Hanisz wyciągnął ze mnie moją ówczesna mantrę „moje życie jest  
Miłością,  radością  i  szczęściem”.  Idąc  za  mantrą  zmieniałem 
swoje  życie  nie  wiedząc  nawet,  że  to  robię.  Odpadały  zbędne 
rzeczy.  Odpadł  terminarz,  ale  nadal  działałem  efektywnie.  Jak 
tego dokonałem? Po prostu spisywałem na dużej, czystej kartce (i 
nadal tak robię) istotne kroki, jakie mam wykonać w rozpoczętych 
projektach,  aby  je  doprowadzić  do  następnych  etapów  bądź 
zakończenia. 

Jakoś zawsze mam więcej niż jeden projekt w toku, nudzi mnie 
robienie  ciągle  tego  samego  więc  przerzucam  się  z  jednego 
projektu na drugi. To mnie odświeża i daje dobre efekty. Znajdź 
swój  sposób  działania  –  to  chcę  Ci  powiedzieć  poprzez 
przytoczenie  powyższych  przykładów  różnych  sposobów 
działania.

Jak  widzisz  w  większości  przypadków  można  znaleźć  swój 
własny sposób, aby działanie było wykonywane z radością, bez 
napięć i efektywnie. To wymaga samopoznania, samoobserwacji i 
wyciągania  wniosków,  a  następnie  stosowania  nowej  wiedzy w 
praktyce. „Rób jak uważasz” ‒ tak mówił jakiś mistrz buddyjski. 

Gdy budzę się rano, zazwyczaj jeszcze w łóżku na tej leniwej fali 
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półsnu,  patrzę na kartkę  z  krokami do wykonania  i  najczęściej 
któryś  z  nich  mnie  wewnętrznie  raduje.  Zabieram się  za  niego 
natychmiast  i  spędzam  miło  dzień.  W  ten  sposób  wykonuję 
wszystko,  co mam do wykonania,  bez określania z  góry,  kiedy 
daną rzecz zrobię. To jest efektywne działanie nielinearne. W ten 
sposób we wszystko, co robię wkładam wiele radości i Miłości. 
Każde  zajęcie  jest  zabawą,  bez  przymusu,  nawet  zakupy  czy 
sprzątanie mieszkania.

Czy  może  być  coś  piękniejszego  niż  codzienne  wykonywanie 
pracy (czynności), która raduje, dodaje energii i otwiera serce?

Otwarte serce 

No  właśnie  otwarte  serce.  Gdyby  każdy  człowiek  na  Ziemi 
wykonywał zajęcia, które otwierają jego serce, to Ziemia byłaby 
prawdziwym  rajem.  Wyobraź  sobie,  że  wszyscy  dookoła  są 
fantastycznie pochłonięci swoimi zajęciami, nikt nie narzeka na 
szefa, na płace, na rząd. Każdy cieszy się tym, co wykonuje i z 
chęcią wymienia się owocami swojej pracy z innymi osobami.

Wszystko  to,  co  robią  z  własnej  woli  wykonują  z  otwartym 
sercem. Gdy ktoś wykonuje swoje zajęcie z otwartym sercem to 
energia jaką wytwarza wokół siebie przyciąga ludzi. Owoce jego 
pracy  są  wysoko  wibrujące.  A proces  działania  jest  dla  niego 
wspaniałą praktyką i medytacją. Gdy piszę mam otwarte serce, co 
jakiś  czas  wstaję  śpiewam,  skaczę,  bawię  się  z  psem  albo 
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wybiegam boso przed dom.

Kiedyś  poznałem  mojego  coacha,  który  jeszcze  wtedy  nie  był 
coachem.  Zajmował  się  sprzedażą  ubezpieczeń  i  szkoleniami 
agentów.  Spotkania  były  bardzo  ciekawe,  jednak  w  pewnym 
momencie całość się załamywała, gdyż znowu chciał mi sprzedać 
ubezpieczenia. Za każdym razem rozstając się myślałem, że już 
się z nim nie spotkam, jednak potem było coś, co mnie do niego 
ciągnęło.  Zacząłem bacznie  obserwować,  co  się  dzieje  podczas 
naszych  spotkań  i  dostrzegłem,  że  gdy  Andrzej  zaczynał 
opowiadać o coachingach, coachach i ich metodach to nagle cały 
promieniał,  jakby  włączała  mu  się  jakaś  wspaniała,  świetlista 
energia.  W  końcu,  na  którymś  spotkaniu  powiedziałem  mu 
„Andrzej powinieneś być coachem, bo gdy wchodzisz w te obszary  
to otwiera Ci się czakra serca i emanujesz wspaniałą energią, w  
której  chce  się  cały  czas  przebywać.  Aura jaką  wytwarzasz  
powoduje wielkie otwarcie we mnie i  poprzez  coaching możesz  
dokonywać wielkich zmian”. Andrzej od iluś lat jest coachem i jest 
to jego główne zajęcie zawodowe – www.andrzejhanisz.pl

Według mnie każdy może zobaczyć  lub poczuć czy  osoba obok 
działa z otwartą czakrą serca. Wystarczy wnikliwie obserwować i 
odczuwać.  Będąc w pobliżu osoby działającej z poziomu czakry 
serca cały świat w jakimś sensie się zmienia, czas się zakrzywia. 
Jeśli będziesz otwarta na tę energię to doznasz odmiennego stanu 
świadomości  połączonego  z  przyjemnym  wewnętrznym 
uniesieniem. Przy osobach o otwartym sercu chce się przebywać, 
nawet  nie  trzeba  z  nimi  rozmawiać,  wystarczy  być  i  jest 
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przyjemnie.

Tworzenie raju

Jest  tylko  jeden  raj,  do  którego  możesz  wejść  i  zaprosić  inne 
osoby. Jest to Twój osobisty przenośny raj, jaki wytwarzasz wokół 
siebie. Nie ma żadnego zewnętrznego raju. Zapomnij o tym. Mogą 
być  miejsca  rajsko  wyglądające,  jak  Karaiby,  Mauritius  czy 
Polinezja.  Jednak  to  tylko  opakowania,  a  w  środku  dostaniesz 
mniej więcej to samo, co w wielu innych miejscach.

Jeśli do tej pory myślałaś, że ktoś za Ciebie stworzy raj to byłaś w 
błędzie.  Tylko  Ty  sama  możesz  go  stworzyć.  To  jest  Twoje 
ziemskie zadanie – stworzyć raj na ziemi. Możesz zmienić tylko 
siebie, więc zacznij od stworzenia swojego własnego, osobistego 
przenośnego,  raju  dookoła  siebie.  Nikt  nie  powiedział,  że  to 
będzie łatwe, ale na pewno efekt będzie bardzo przyjemny. Będąc 
w raju jesteś jak wysoko wibrujący atom i spotykając inne osoby 
podnosisz ich wibracje, karmiąc ich rajską przestrzenią Miłości. 
Dajesz im doświadczać swojego raju. Energia raju nie jest Twoja, 
to  wieczna  energia  Miłości  do  której  masz  dostęp  zawsze  i 
wszędzie. Twój wybór czy chcesz z tego źródła czerpać, czy też 
nie. Zawsze masz wybór.

Obejrzyj mój  filmik o  tworzeniu  osobistego  raj  - 
http://vimeo.com/22703031 
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First Date – pierwsza randka

Ile byłabyś skłonna zapłacić za informację, jak będzie wyglądać 
relacja z osobą, z którą właśnie byłaś na pierwszej randce? Osoba, 
która  udzielałaby  takich  informacji  innym  byłaby  chyba 
pierwszym bilionerem na świecie. Czytaj dalej i jak chcesz wpłać 
mi  kwotę,  która  oddaje praktyczną  wartość  tego,  co  zaraz 
przeczytasz. Mój PayPal om@maxlove.eu, z góry dziękuję :)

Pierwsza  randka  prawie  zawsze  ma  w  sobie  coś  wspaniałego, 
ekscytującego. Są ludzie, którzy uzależniają się od od tych stanów 
energii.  Któregoś poranka zaraz po obudzeniu się przypomniały 
mi  się   wszystkie  moje  pierwsze  randki.  To  fakt,  że  kilka  dni 
wcześniej  oglądałem  zabawną  komedię  Moich  pierwszych  50 
randek,  jednak  tutaj  chodziło  o  coś  innego.  Zacząłem zgłębiać 
moje pierwsze randki, odtwarzać je, przypominać sobie. Czułem, 
że jest coś ważnego w tym porannym przypomnieniu. Okazało się, 
że każda pierwsza randka była miniaturą  dalszej relacji. To było 
niesamowite  odkrycie.  Na  bazie  pierwszej  randki  możesz 
zobaczyć  całą  relację.  Oczywiście  nie  konkretne  zdarzenia, 
sytuacje, tylko taką matryce tego, jak będzie. 

Na  przykład  jedna  z  randek  była  pełna  fascynacji  i totalnie 
przegadana, kilka godzin konfrontacji, oceniania, rywalizacji i na 
końcu  randki  byłem totalnie  bez  sił.  Potem była  relacja,  pełna 
pasji,  przeplatana  wspaniałym  sexem,  ciągłymi  dyskusjami, 
konfrontacjami  i walkami.  Na koniec tej relacji  byłem bez sił  i 
potrzebowałem kilku miesięcy aby dojść do siebie.
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Inna randka była wspaniała. Spędzaliśmy fenomenalnie czas, aż w 
pewnym momencie dostałem telefon od kobiety,  z którą kiedyś 
byłem w związku. Dzwoniła ze szpitala w Luksemburgu, miała 
wypadek samochodowy, zginęło dwoje dzieci, ona jakimś cudem 
ocalała. Randka została przerwana i zamiast zostać na drugi dzień, 
bo  byłem  w  innym  mieście,  to  kupiłem  bilet  na  samolot  i 
poleciałem do Luksemburga. Potem, relacja z przerwaną randką, 
była  odbiciem  tej  randki,  a  zakończyła  się  tak,  że  gdy 
mieszkaliśmy  na  Mauritiusie  spakowałem  się  i  poleciałem  w 
dalszą podróż.

Co ciekawe po przerwanej randce była druga randka i ta druga 
była  odbiciem  naszej  relacji,  jaka  miała  miejsce  po  moim 
powrocie z samotnej podróży po rozstaniu na Mauritiusie.

Inny  przypadek  też  był  ciekawy,  randka  była  ekscytująca, 
powiedziałbym  pełna  pożądania,  gry  oczu,  seksualności  i 
ciekawych  rozmów.  Na  wstępie  randki  ona  powiedziała  „ale 
jesteś wysoki”,  a  ja  na to  „ale jesteś niska”.  Na koniec randki 
pomyślałem  sobie  „ona  jest  pojebana”.  Nie  miałem  zamiaru 
więcej się z nią spotykać. Jednak jakoś tak wyszło, że w końcu 
byliśmy  w  dość  dziwnej  relacji  pełnej  seksu,  pożądania, 
ciekawych  rozmów i  wzrastania.  Tematem  tabu,  który 
przeszkadzał nam obydwojgu była duża różnica wzrostu. Ja mam 
200cm, ona 152cm. Dodam jeszcze, że relacja zakończyła się tak, 
że na koniec stwierdziłem, że  „ona jest pojebana”.  Do tej pory 
jesteśmy przyjaciółmi.
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Byłem  totalnie  podniecony  tym  odkryciem.  Oznacza  to,  że 
pierwsza  randka jest  ziarnem całej  relacji.  Gdyby popatrzeć  na 
relację  od  tyłu,  czyli  że  ma  ona  swój  początek  na  końcu  to 
pierwsza randka jest  podsumowaniem, streszczeniem całości. To 
pasuje do teorii  Aborygenów mówiącej,  że żyjąc cofamy się w 
czasie i wszystko idzie w drugą stronę niż to postrzegamy.

Buddyści mówią o ziarnach karmicznych, które można rozpoznać 
i świadomie decydować czy je zasiewać, czy zostawiać w formie 
ziaren.  Z  drugiej  strony  mając  świadomość  tego,  czym  jest 
pierwsza randka można ją w pewnym stopniu świadomie tworzyć. 
Co będzie oznaczać, że późniejsza relacja też będzie w pewnym 
stopniu świadomie tworzona.

Ziarno jest specyficznym lustrem tego, co z ziarna wyrośnie. W 
żołędziu jest zawarty cały dąb, choć żołądź nie przypomina swoim 
wyglądem  dębu.  Tak  czy  inaczej  znowu  przysłowie  staje  się 
bardzo prawdziwe –  co posiejesz to zbierzesz.  Więc jeśli któraś 
Twoja relacja była beznadziejna to popatrz w lustro na siebie i 
swojego  partnera  jako  na  ogrodników,  którzy  pierwszą  randką 
zasiali takie, a nie inne zbiory.

Zastanawiam się czy pierwszy dzień w szkole lub w pracy określa 
cały okres nauki lub pracy. Czy pierwszy dzień dziecka określa 
całe  jego  życie?  Czy  pierwszy  stosunek  seksualny  określa 
wszystkie  stosunki?  Czy  pierwszy  sposób  zarobienia  pieniędzy 
określa  formę  ich  zarabiania  w  ciągu  życia?  Możliwe,  że  z 
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różnych  „pierwszych  razów”  można  wywnioskować  o  wiele 
więcej niż nam się zdaje.

Tego chyba się nikt nie spodziewał, że już na samym początku 
można zobaczyć całość. Wszystko widać jak na dłoni, tylko trzeba 
patrzeć w odpowiedni sposób.

Kobiety i mężczyźni są z Ziemi

Kiedyś przeczytałem książkę  Kobiety są z  Wenus a mężczyźni z  
Marsa.  A może to było na odwrót. Przeczytałem tę książkę, bo 
wiele osób mi o niej mówiło i stwierdziłem, że ją strawię. Kiedy 
zobaczyłem ją po raz pierwszy to książka odrzuciła mnie albo ja ją 
odrzuciłem.

Czytanie było męką. Co za głupota pokazywać różnice? Poprzez 
skupianie  się  na różnicach powstają  wszelkie  konflikty,  różnice 
powodują rozdzielenie. Można pokazać różnice, aby w ten sposób 
ukazać pełnię, jaka powstaje poprzez połączenie różnic. Według 
mnie mężczyźni i kobiety są z Ziemi. Na Marsie ani na Wenus nie 
jesteśmy w stanie żyć, przynajmniej nie w cielesnej, materialnej, 
znanej nam obecnie formie.

Zastanawiam  się  czemu  autor  nie  napisał  książki  pt.  Wszyscy 
jesteśmy z innych planet,  przecież nie ma dwóch takich samych 
osób,  które  postępują  w  ten  sam  sposób,  które  mają  ten  sam 
charakter,  wartości.  Wszyscy  jesteśmy  różni  i  w  tym jest  całe 
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nasze  piękno.  Różnice  powodują  to,  że  się  dopełniamy.  Jeśli 
chcesz zauważać różnice, to tylko po to, aby je akceptować. Choć 
jeśli jest w kimś coś, co Cię denerwuje, to mogę się założyć o 
wszystko co posiadam, że w Tobie jest dokładnie to samo. Jeśli 
denerwuje Cię jakieś zachowanie drugiej osoby to oznacza tylko, 
że Ty zachowujesz się w ten sam sposób. To nie znaczy, że robisz 
tak samo w tej samej sytuacji, to jedynie oznacza, że używasz tej 
samej matrycy, co druga osoba. Tyle, że u Ciebie na matrycę jest 
nałożona inna fabuła.

Robię tak samo

Może Cię denerwować, że ktoś ma wieczny bałagan w szafkach 
kuchennych.  Ty  masz  tam  porządek,  ale  może  w  szafkach  w 
piwnicy masz taki sam bałagan lub nawet w folderach w Twoim 
komputerze  panuje  wielki  chaos  i  brak  jakiejkolwiek  logiki  i 
porządku.

W  2011  roku  po  kilkunastu  miesiącach  kwarantanny  od 
jakichkolwiek  relacji  doszedłem  do  wielu  różnych  wniosków, 
które w większości zawieram w tej publikacji. Stwierdziłem, że 
problemem  w  moich  relacjach  był  właśnie  brak  akceptacji 
partnerki. Nie akceptowałem nigdy w 100% kobiety obok. Zawsze 
było coś, co mnie denerwowało, co mi przeszkadzało i co często 
było jednym z powodów rozstania. Uznałem, że chcę to zmienić, 
że kolejną kobietę, z którą będzie mi dane tworzyć relację będę 
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akceptować  w  100%.  Zrobię  co  w  mojej  mocy,  aby  w  tym 
wytrwać.

To była najtrudniejsza  i najbardziej ekstremalna  relacja!!! Już na 
początku  nastawiłem  się,  aby  wychwytywać  wszelkie  myśli 
związane  z  brakiem  akceptacji  i  od  razu  je  rozpuszczać, 
transformować, po prostu zrobić coś, aby zamieniły się w myśli 
akceptacji. Jak masz cel i będziesz działać, to osiągniesz co chcesz 
nawet jeśli nie będziesz miała pojęcia jak to zrobić. Siła skupienia 
jest  proporcjonalna  do  siły  rażenia.  Bardzo  szybko  znalazłem 
magiczną  formułę  na  zamianę  braku  akceptacji  w  100% 
akceptację.  Oczywiście  były  sytuacje,  gdzie  było  to  trudne  do 
zastosowania, jednak skuteczność była ogromna i bez wysiłkowa. 
„Jedyne”  co  było  konieczne  to  świadomość  chwili,  czujność  i 
spokój.

Mam  kilka  sposobów jakie stosowałem  i  nadal  stosuję  przy 
zauważonych myślach braku akceptacji.  Jeden z nich to „robię  
tak samo”. Widzę bałagan na biurku, który mnie denerwuje, „bo 
przecież  JA!!!  zawsze  i  wszędzie  mam  porządek”,  wychwytuję 
myśl i mówię do siebie „robię tak samo” i uśmiecham się w celu 
rozluźnienia.  Bez zastanawiania  się gdzie  i  jak robię tak samo, 
gdzie jest moje „biurko z bałaganem”. Zazwyczaj nie sprzątam też 
czyjegoś bałaganu na biurku  a jeśli sprzątam to z akceptacją i w 
podziękowaniu za udzieloną mi lekcję.  I  co ciekawe po jakimś 
czasie, gdy właśnie (jaka jest etymologia tego słowa? Własnym śnie? W ładnym 

śnie?  Właśnie  śnię”  to  fraktalne  słowo  jest  –  notka  własna  przy  4-tym czytaniu 
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biurku”, to przychodzi samoistnie informacja „aha, tutaj właśnie  
robię tak  samo” akurat  „moim  biurkiem  z  bałaganem”  był 
bagażnik samochodu... Matrycą był bałagan w jakiejś przestrzeni 
a fabuły były różne – biurko i bagażnik. Prawda, że proste?

Przetestuj  to sama  i/lub  z  partnerem/partnerką,  to jest  baaardzo 
skuteczna i prosta metoda.  Takie  działanie w niedziałaniu.  Jest 
więcej  metod,  znajdź swoją.  Możesz stosować różne metody w 
różnych  sytuacjach.  Warto  wybierać  tę najskuteczniejszą i 
najprostszą dla ciebie. Coś cię denerwuje i jedyne, co masz zrobić 
to  znaleźć  coś,  co zrównoważy/zharmonizuje/przetransformuje 
Twoje zdenerwowanie. Obserwując robisz to w sposób świadomy 
i akceptujący.

Moje rozpoznanie,  zrozumienie  i  zmiana  nie oznacza, że  druga 
osoba zacznie mieć porządek na biurku wtedy, gdy ja zacznę mieć 
porządek w bagażniku. Po prostu osoba obok Ciebie jest Twoim 
lustrem, pokazuje Ci to, co masz zobaczyć w danym momencie. 
Jeśli denerwował mnie jej bałagan na biurku to, to mi pokazywało, 
że  u  mnie  też  jest  gdzieś  bałagan,  który  ignoruję.  Ktoś  kiedyś 
mawiał, że łatwiej jest zobaczyć u innych włos w oku niż u siebie 
belkę.  I  faktycznie ten bałagan w bagażniku mnie denerwował, 
jednak gdy go widziałem to miałem gdzieś jechać albo właśnie 
wracałem  do  domu.  Ważne  jest  aby  po  zauważeniu własnego 
bałaganu,  uporządkować  go.  To  jest  największa  korzyść  jaką 
możesz wyciągnąć  z  takich  lekcji.  Zmieniaj siebie,  to  jest 
łatwiejsze niż zmienianie innych. W tym przypadku warto pójść 
na łatwiznę.
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Efekty uboczne wysoko wibrującej Miłości

Dziwnym skutkiem ubocznym akceptacji  i  Miłości  jest  „atak”. 
Akceptacja  i  Miłości  to  dość  wysoko  wibrująca  energia.  Gdy 
wchodzi w Ciebie wysoko wibrująca energia to musi jej ustąpić 
miejsca  niżej  wibrująca.  Jeśli  masz  pełną  butelkę  z  wodą  i 
dolewasz do niej świeżej to z butelki wyleje się wcześniej nalana 
woda.  Gdy  patrzysz  w  Słońce  to  poprzez  oczy  przyjmujesz 
światło,  które  ma  bardzo  wysoką  wibrację.  Kichnięcie  jest 
prostym  mechanizmem  oczyszczenia  ciała  z  niżej  wibrującej 
energii, która została wyparta przez energię światła słonecznego.

28 lutego 2009 roku w moje 33-cie urodziny byłem na Teneryfie, 
w stolicy wyspy Santa Cruz, był to ostatni dzień karnawału. Już 
dwa  tygodnie  wcześniej  idąc  za  snami  i  medytacjami 
przygotowałem  wielkie  trzy  metrowe  serce  z  kartonu,  które 
zawiesiłem na głównej ulicy Santa Cruz. Była to brama Miłości – 
Puerta  de  Amor,  ludzie  przechodzili  przez  nią  i  dostawali  ode 
mnie karteczki z wydrukowanym przekazem Miłości, tym samym 
który dostałaś na początku tej książki.

Reakcje osób na moje zaproszenia aby przejść przez bramę były 
bardzo różne, od radości i uścisków po odrzucenie i przekleństwa. 
Dlatego właśnie twierdzę, że Miłość ma ogromną siłę rażenia.

Dając  komuś  Miłość/akceptację dajesz  mu  wysoko  wibrującą 
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energię,  jeśli  zostanie  ona  przyjęta,  to  z  tej  osoby może wyjść 
najniżej  wibrująca  energia  w  obszarze,  w  jakim  dałaś  jej 
Miłość/akceptację. Dlatego czasem pojawia się agresja słowna lub 
fizyczna  na  słowa  i  czyny  pełne  Miłość.  To  zwykły  proces 
oczyszczenia,  który  dla  osoby  oczyszczanej  może  być  bardzo 
bolesny, szczególnie psychicznie, emocjonalnie.

W  mojej  relacji,  gdzie  za  punkt  honoru  postawiłem  sobie 
absolutną 100% akceptację, nie wiedziałem na co się porywam. 
Myśli,  które  zauważałem  i  transformowałem  w  akceptację 
magiczną formułką „robię tak samo” były niczym w porównaniu 
z  tym, że  ta  osoba miała  problem z  zaakceptowaniem u siebie 
tego,  co  u  niej  akceptowałem.  Na  przykład  akceptowałem  jej 
palenie papierosów, kiedyś sam paliłem więc wiem czym jest ten 
nałóg.  Poza tym uznałem, że moje jedzenie  słodyczy jest  „tym 
samym” co jej palenie. Inna fabuła ta sama matryca.

Moja  akceptacja  powodowała,  że  ilość  palonych  przez  nią 
papierosów zmniejszała się w sposób magiczny i bez wysiłkowy. 
Nic nie mówiłem, nic nie robiłem. Po prostu przyjąłem, że tak jest 
i  tyle.  Okazało  się,  że  moja  akceptacja  wyciągnęła  na  wierzch 
niższe  wibracje,  czyli  pokazała,  że  ona  nie  akceptuje  swojego 
palenia. To wymagało ode mnie zaakceptowania tego, że ona nie 
akceptuje swojego palenia. Użyłem znowu magicznej formułki ‒ 
„robię tak samo”. Sprawy robiły się skomplikowane, bo okazało 
się, że moja akceptacja palenia nie jest akceptowana i odbywały 
się ataki na mnie pod tytułem „nie akceptujesz mojego palenia”. 
To  było  śmieszne.  Taki  ekstremalny  przykład pokazuje,  że  siła 
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rażenia akceptacji Miłości jest ogromna. 

Za dużo światła

Too much light  (za dużo światła) – jak to mawia mój znajomy 
Słowak. Gdy jest zbyt dużo światła np. słonecznego to można się 
nabawić udaru lub poparzeń. Jak widać zbyt duża ilość akceptacji 
i Miłości naraz może być podobna w skutkach. Czasem po prostu 
potrzebna jest przestrzeń i czas  aby dokonała się zmiana. Nic na 
siłę. Ewolucja zamiast rewolucji :)

Komunikacja w relacji

Relacja to  komunikacja na wiele sposobów i na wielu poziomach.
Cisza daje wspaniałą komunikację, bo przestawia postrzeganie z 
rozumienia słów, wyciągania wniosków i analizowania na obszar 
obserwowania mowy ciała, mimiki twarzy oraz telepatii. W jednej 
mojej relacji stwierdziliśmy, że za dużo rozmawiamy. Uznaliśmy, 
że rozmów jest za dużo pomimo tego, że były one ciekawe, pełne 
zrozumienia, empatii i ciepła. Wprowadziliśmy niedziele w ciszy, 
od wschodu do zachodu słońca nie  odzywaliśmy się  do siebie. 
Odnośnie  rozmowy  z  innymi  osobami  pozostawiliśmy  sobie 
wolność wyboru. To były wspaniałe dni. Rano, gdy się budziliśmy 
prawie zawsze jedno zapominało, że jest niedziela i zaczynało coś 
mówić. Drugie robiło wtedy śmiesznie dziwną minę, która od razu 
dawała jasny komunikat i nastawał  obustronny śmiech, a potem 
cisza.
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Cisza łączy

Spędzając  dzień  razem  bez  rozmawiania  myśli  płyną  sobie 
inaczej, rozmowy toczą się w myślach. Po iluś takich niedzielach 
zaczynaliśmy mieć te same lub bardzo zbliżone pomysły na to co 
zjeść  lub  co  razem  robić.  Czasem  dochodziło  do  śmiesznych 
nieporozumień poprzez komunikację mimiką czy jakimś gestem. 
To wszystko było zabawne.  W ciszy nie ma złości, jest wielka, 
ogromna otwartość.  Mówienie  powoduje,  że  zamykają  się  inne 
kanały  komunikacji  i  całość  odbywa  się  poprzez  słuchanie  i 
rozumienie słów. A komunikacja słowna jest według mnie mało 
skuteczna. Mamy różne znaczenia danych słów, na przykład co 
oznacza dla Ciebie słowo „pijany”, a co ono oznacza dla mnie? 
Tak jest ze wszystkim – Wieża Babel w pełnym wydaniu.

W  ciszy  rozumie  się  więcej,  czasem  „wyraża  się”  to,  czego 
słowami nie jest się w stanie wyrazić, tak samo jak trudniej jest 
wyrazić  Miłość  słowami  niż  wyrazić  ją  oczami.  Uwielbialiśmy 
niedziele,  czasem  ktoś  przychodził  w  odwiedziny  i  nie  mógł 
zrozumieć dlaczego nie rozmawiamy ze sobą. Od razu myślał, że 
się pokłóciliśmy i czuł się skrępowany. Mieliśmy też zasadę, że 
jeśli ktoś był z nami w niedziele to nie rozmawialiśmy poprzez tę 
osobę.

W  relacji  najwspanialsze  są  magiczne  chwile,  one  na  długo 
zapadają  w  pamięci.  Słowa  często  niszczą  te  chwile,  bo 
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uruchamiają  myślenie  i  rozumowanie,  a  Miłość  jest  poza 
umysłem, dlatego wielu artystów wyraża Miłość poprzez wiersze, 
muzykę, obrazy, rzeźby czy taniec.

Niedzielną  ciszę  kończyliśmy  oglądaniem  zachodu  słońca.  To 
były piękne zachody, wielobarwne: różowe, fioletowe, fuksje, po 
prostu fenomenalne. Wychodziliśmy z domu i szliśmy do miejsca 
skąd  można  było  obserwować  zachód  słońca.  Miejsce  było 
zupełnie zwyczajne, po prostu chodnik przy dość ruchliwej ulicy, 
stawaliśmy tam i patrzyliśmy w niebo w ciszy. Ludzie patrzyli się 
na nas, a potem na zachodzące słońce i nie rozumieli o co chodzi. 
Często  musieliśmy  wyglądać  śmiesznie,  bo  zachwycaliśmy  się 
zachodem bez  używania  słów więc  były  gesty,  miny  i  dziwne 
dźwięki.  Gdy  słońce  znikało  wcale  nie  mieliśmy  chęci  na 
rozmowę, bo cały dzień komunikowaliśmy się, to nie było jakieś 
blokowanie, po którym następowałby wybuch tysiąca słów i zdań. 
Po zachodzie była nadal piękna cisza i czasem jakieś słowa. Takie 
niedziele bardzo budowały naszą więź i pomimo, że nie jesteśmy 
razem i od tamtego momentu minęło 6 lat to dość dobrze wiemy, 
co  się  dzieje  u  drugiej  osoby.  Takie  powiązanie  energetyczne, 
telepatyczne, które było już obecne wcześniej i ujawniało się tym, 
że czasem jedno szło po zakupy i kupowało to, co chciała druga 
osoba. Nie padał jednak żaden słowny komunikat, na temat tego, 
co ma być kupione.
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Rozmowa

Rozmowa też jest ciekawa, o ile będzie to dialog, który buduje  i 
dzięki któremu dwie strony czują się zrozumiane. Wspólne cele 
można  łatwiej  realizować  dzięki  dialogowi.  Często  jednak 
rozmowa  jest  substytutem  zupełnie  innej  potrzeby.  Mówiąc 
wydajemy dźwięki, które są wibracją i tym samym energią. Gdy 
do  kogoś  mówisz  udzielasz  mu swojej  energii.  Osoba może  ją 
odrzucić  lub  przyjąć,  przetransformować  i  oddać.  Wiele  dzieci 
dostaje od swoich rodziców Miłość pod formą słów, wielu słów, 
potoków  słów,  czasem  krzyków  lub  wrzasków.  Bardzo  często 
spotykam się z tym, że samotna kobieta bardzo dużo mówi. Gdy 
na początku rozmowy zorientuję się, że to wygląda na potok słów 
to  zadaję  pytanie  „chcesz  rozmawiać  czy  potrzebujesz  dotyku,  
bliskości,  Miłości?”  Najczęściej  okazuje  się,  że  nie  chodzi  o 
rozmowę. Gdy nie zapytam, tylko będę rozmawiać to okaże się, że 
z tej rozmowy nic nie będzie, będzie to potok słów bez żadnego 
celu i sensu, choć słuchając wszystko będzie logiczne i sensowne.
Po prostu są osoby, dla których rozmowa jest formą Miłości jaką 
ich  karmiono  i  gdy  odczuwają  głód  Miłości  to  szukają 
rozmówców. 

Uważam  że  komunikacja  słowna  odciągnęła  ludzi  od  innych 
naturalnych form komunikacji.  Bądź świadoma tego czy chcesz 
rozmawiać,  czy  rozmowa  będzie  substytutem  tego,  czego 
naprawdę potrzebujesz. Czy to o czym chcesz mówić jest istotne? 
Możesz zadać sobie pytanie: co chcę teraz robić? Co sprawiłoby 
mi  największą przyjemność? Dawaj  sobie  to,  co  najlepsze,  bez 
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zadowalania się substytutami.

Rozmowa jest wymianą energii i rozumiem, że kobiety lubią sobie 
porozmawiać i  często  zbytnio nie wiadomo, o czym rozmawiają. 
Jednak dla mnie to nadal jest jakiś substytut.  To właśnie odrzuca 
mnie  od książki  o  Wenusjankach  i  Marsjanach,  że  autor mówi 
„tak  jest  i  tak  ma  być” i  koniec.  A ja  mówię  zastanów  się, 
dlaczego tak  jest?  Dlaczego chcesz  rozmawiać  o niczym? Jaką 
potrzebę to zaspokoi? Czy rozmowa o niczym jest dokładnie tym, 
czego chcesz? Czy rozmowa jest dokładnie taką formą wymiany 
energii,  jaką  chcesz?  Wolę  podejście  świadomościowe,  bo  ono 
daje  samopoznanie  i  tym  samym  przekłada  się  na  lepsze 
zrozumienie osób dookoła.

W pełni  akceptuję  gadające  kobiety,  bo  na  pewno  „robię  tak 
samo”, akceptacja jednak nie oznacza tego, że mam brać w tym 
udział. Mogę akceptować ludzi palących papierosy, jednak moim 
wyborem  jest  nie  przebywać  w  pomieszczeniach,  gdzie  będę 
wdychać dym papierosów. Akceptuję też polską zimę z mrozami 
dochodzącymi  nawet  do  30  stopni  Celsjusza  poniżej  zera  i 
wybieram  przebywanie  w  cieplejszych  miejscach  na  świecie. 
Jesteśmy  wolnymi  ludźmi  i  możemy  dokonywać  różnych 
wyborów i zmian.

Pamiętam jak kiedyś na początku pewnej relacji było cudownie i 
wspaniale, jak to zazwyczaj ma miejsce, aż w pewnym momencie 
całość się przetransformowała w bardzo mało przyjemną relację. 
Wcześniejsze  rozmowy.  które były  wspaniałe,  wznoszące, 
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rewelacyjne, po prostu ach, eh i oh zamieniły się w ciągły konflikt 
i  konfrontacje.  Poszliśmy  do  cukierni,  była  krótka  kolejka, 
powiedziałem, że wezmę sobie napoleonkę i zapytałem się co ona 
chce.  Odpowiedziała,  że  pączka  i  zaczęła  wyrażać  swoje 
nieprzychylne zdanie odnośnie napoleonek.  Zacząłem coś mówić 
o pączkach, że są gliniaste i mają różany dżem, którego nie lubię. 
Zaczął się  kolejny konflikt  związany z odmiennym zdaniem na 
temat banalnych ciastek!!!  Ocknąłem się i  zrozumiałem, że my 
tylko  pozornie  mówimy  o  ciastkach,  że  to  tylko  inna  fabuła 
nałożona na matrycę konfliktu, jaki był obecny między nami.

Bardzo  często  jest  tak,  że  rozmawiasz o  czymś  jednak 
podświadomie prowadzisz rozmowę na zupełnie inny temat. Gdy 
dojdziesz do  rozpoznania  tego,  że  treść rozmowy  nie  jest 
prawdziwym tematem dialogu, wtedy możesz wejść na właściwy 
tor.  Inaczej  będziesz się  spierać  o  wszystko,  co  będzie  tylko 
możliwe,  ale  co  nie  spowoduje  dojścia  do  jakiegokolwiek 
sensownego, zadowalającego obydwie strony rozwiązania.

Przestaliśmy  mówić  o  ciastkach  i  zastanowiliśmy  się,  co  jest 
naszym tematem spornym. Cofnęliśmy się w czasie do momentu 
załamania  się  relacji,  przypomnieliśmy  sobie  tamte  zdarzenia  i 
nasza kość niezgody ukazała się w pełnej okazałości. Ona miała 
dylemat, chciała być ze mną, jednak to było wbrew jej zasadom – 
nie chciała wchodzić w relację z rozwiedzionym mężczyzną, który 
miał ślub kościelny. Jej wewnętrzna rozterka powodowała konflikt 
na zewnątrz pomiędzy nami. To bardzo powszechna sytuacja, gdy 
coś zewnętrznego pokazuje, co się dzieje wewnątrz.
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Pozostawiłem ją, aby sama doszła do rozwiązania, bo nie mogłem 
cofnąć  czasu  i  nie  brać  ślubu  kościelnego.  Jedyne  co  mogłem 
zrobić  to  rozpocząć  procedurę  unieważniania  ślubu.  Jednak nie 
czułem żebym mógł przejść proces kościelny trwający nawet 8 lat. 
Patrząc z perspektywy czasu nie akceptowałem jej podejścia do 
mojego  ślubu.  Gdybym  akceptował  to  myślę,  że  powinienem 
wyrazić  chęć  i  zacząć  działanie  w  celu  przeprowadzenia 
unieważnienia  ślubu.  Bardzo  możliwe,  że  to  zakończyłoby  jej 
wewnętrzny konflikt. Choć kto wie. Jak widzisz akceptacja wiąże 
się  też  z  koniecznością  działania,  które  utwierdzi  bardziej 
„namacalnie” wewnętrzny stan akceptacji.

Więc  rozmowa  to,  to  co  słychać  i  co  wydaje  się  być  treścią 
rozmowy  oraz  to  czego  nie  słychać,  a  co  jest  prawdziwym 
tematem dialogu. Czasami treść i temat są takie same. Czasami.

Kłótnia  to  rozmowa  o  wyższym  potencjale  energetycznym. 
Kłótnia oznacza, że jest opór i przekazywane treści nie dochodzą 
do odbiorcy lub odbiorców. Kłótnia lub nawet ostra wymiana zdań 
pokazuje  jedynie  to,  że  wcześniejsze  sposoby  przekazania 
pewnych,  istotnych  dla  jednej  lub  obu  stron,  treści  nie  zostały 
odebrane, zauważone lub zrozumiane. Nasilenie przekazu poprzez 
emocje i  wyższy ton głosu ma spowodować wyostrzenie treści. 
Jednak takie działanie jest zazwyczaj odwrotne, im więcej emocji, 
wyższy głos tym bardziej stajemy się zamknięci na przekaz, jaki 
jest do nas kierowany.
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Kłótnia też jest formą wymiany energii i  dla wielu osób jest to 
forma energii,  którą  byli  karmieni  w dzieciństwie.  Takie  osoby 
będą  doprowadzać  do  kłótni,  ostrej  wymiany  zdań  i  innych 
podobnych agresywnych form komunikowania się.

W jednej relacji było wiele takich ostrych wymian zdań i kłótni. 
W  pewnym  momencie  stwierdziłem  to,  co  opisałem  powyżej. 
Uznałem, że jedyne co mogę zrobić to bardzo dogłębnie przejrzeć 
te kłótnie w myślach. Chciałem po prostu zrozumieć, jaki w tym 
wszystkim  był  dla  mnie  przekaz.  Uznałem  nawet,  że 
najwidoczniej ta osoba w takiej formie miała to wyrazić, żebym 
to w końcu zauważył i zrozumiał. Zgłębianie trwało bardzo długo, 
przez  około  trzy dni  z  nikim  się  nie  spotykałem,  z  nikim  nie 
rozmawiałem. Rozwijałem, jak to zwę ciąg myślowy, aby w końcu 
zrozumieć i przejść dalej. Apogeum i zwieńczenie „dzieła” miało 
miejsce podczas ponad pięciogodzinnej jazdy pociągiem w nocy. 
Zacząłem rozumieć mechanizm przekazów, to było olśnienie, po 
którym zaraz zasnąłem. Gdy się obudziłem nie pamiętałem tego 
mechanizmu i musiałem go sobie znowu przypomnieć i zapisać. 
To  bardzo  ciekawe,  jak  takie  przekazy,  które  są  dość  bolesne 
„psychicznie”,  powodują  np.  zaśnięcie  i  zapomnienie.  No  bo 
przecież „łatwiej” jest nie widzieć i nie wiedzieć i zwalać winę na 
wszystko i wszystkich dookoła.

Najciekawsze  było  to,  że  analizując  i  przepuszczając  przez  ten 
mechanizm wiele kłótni, sprzeczek i mało przyjemnych sytuacji 
dochodziłem do ukrytego przekazu,  do matrycy.  Akceptowałem 
go w tym sensie,  że  przyznawałem się sam przed sobą,  że  tak 
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dokładnie jest. To było dość bolesne więc w pełni rozumiem to, że 
zasypiając moje JA chciało o tym zapomnieć.

Po zrozumieniu i przyznaniu się przed samym sobą wszystko się 
rozjaśniło,  każda  mało  przyjemna  sytuacja  rozpuszczała  się. 
Znikało jakiekolwiek emocjonalne zabarwienie oraz jakikolwiek 
żal czy pretensja do mojej partnerki. Wręcz przeciwnie, te sytuacje 
stawały  się  błogosławieństwem,  dzięki  którym różne  wcześniej 
blokowane przekazy mogły w końcu do mnie dotrzeć.

W  takim  momencie  jedyne  co  robiłem  to  dziękowałem  i 
wysyłałem  wiele Miłości  do  mojej  partnerki.  Potrafiłem  też 
zobaczyć przekaz, jaki był do niej skierowany w tych wszystkich 
sytuacjach.  Jednak  podzielenie  się  z  nią  tym  wszystkim  nie 
spowodowało, że ona zrozumiała przyczyny kłótni, sprzeczek czy 
ostrych wymian zdań. Każda osoba ma zrozumieć różne rzeczy w 
odpowiednim momencie i nie można tego przyspieszyć, tak jak 
nie można zmienić czasu wschodu Słońca.

Milczenie

Milczenie to agresywna forma ciszy. Coś kotłuje się wewnątrz i 
nie  wychodzi  na  zewnątrz,  to  zwykłe  tłumienie.  Jest  to  mało 
przyjemne dla osoby, która tłumi oraz dla osoby, która jest ofiarą 
tłumienia.  Cisza  jest  rozluźnieniem,  milczenie  jest  napięciem. 
Gdy milczę oznacza to najczęściej, że mam potrzebę pobyć sam 
ze  sobą.  Milczenie  jest  po  prostu  sygnałem  „zostawcie  mnie  
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wszyscy,  dajcie  mi  święty  spokój”.  Przez  wiele  lat  nie 
rozpoznawałem  jednej,  bardzo  znaczącej  potrzeby  –  bycia 
samemu. Nie przez kilka godzin, ale przez kilka dni, tydzień lub 
dłużej.  Oderwać się  od wszystkiego i  zająć  się  tym,  co mi  się 
podoba, najlepiej wśród przyjaznej przyrody, w cieple, spokoju i 
ciszy.  To takie odosobnienie,  aby strawić to,  co się do tej  pory 
zebrało. Uważam, że brak rozpoznania i zaspokojenia tej potrzeby 
miało dość destruktywny wpływ na wszystkie moje relacje. 

Przychodzi  taki  moment,  że  muszę  być  sam i  myślę,  że  wiele 
osób, choć na pewno nie wszystkie, mają taką samą potrzebę. Gdy 
ta  potrzeba nie  była  zaspokojona to  stawałem się  nadwrażliwy, 
atakujący  i  milczący.  Wiadomo,  że  to  będzie  destruktywne  dla 
relacji.  Więc  w milczeniu  zawarty  jest  bardzo  silny  komunikat 
pewnej  potrzeby,  który  należy  odczytać,  a  potrzebę  zaspokoić. 
Milczenie też jest formą Miłości, jaką ktoś dostawał od rodziców. 
Bo przecież  często  pary  mają  „ciche  dni”,  jest  to  milczenie  w 
napięciu, które dziecko uczy się przerabiać na Miłość.

Miłosne Oświecenie

Zawsze  chodzi  o  Miłość  i  stan  pełnej  absolutnej  Miłości  jest 
według  mnie  tożsamy  ze  stanem  oświecenia.  Nie  rozumiem 
dlaczego używa się innego terminu, który jest bardzo abstrakcyjny 
i  ciężki  do  wytłumaczenia.  (Nieokreślony)  stan  oświecenia 
powoduje bardzo wiele zamieszania, to trochę tak jakby ktoś Ci 
powiedział  „masz znaleźć owoc o smaku, którego wcześniej nie  
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znałaś”. Możesz przemierzać Ziemię wzdłuż i wszerz i próbować 
różnych  owoców.  Wiele  z  nich  będzie  miało  smak  jakiego  nie 
znałeś i powiedz mi w jaki sposób zrozumiesz, że dany owoc jest 
właśnie  tym,  którego  szukałeś???  Mission  impossible,  więc  od 
razu porzuć tę misję, bo jesteś skazana na porażkę, z którą będzie 
się wiązała frustracja i rozczarowanie.

Według mnie stan oświecenia jest stanem 100% akceptacji, czyli 
stanem absolutnej Miłości, totalnej harmonii. Wszystkie systemy 
religijne  i  wyznaniowe  w  swych  praktykach  dążą  do  harmonii 
dwóch  energii  jakie  są  obecne  w człowieku.  Dwa ma  stać  się 
jednością.  Każda  medytacja,  modlitwa  lub  inna  praktyka  jak 
pranayama,  joga,  taichi,  qigong  ma  na  celu  jedno  –  uzyskanie 
stanu harmonii dwóch energii:  męskiej i  żeńskiej zwanej ying i 
yang lub ida i pingala.

Stan  zakochania  jest  stanem  harmonii.  Jest  wtedy  idealnie  i 
mogłoby tak być cały czas, tylko jakoś tak się dzieje, że życie i 
różne  okoliczności  transformują  ten  stan  w zupełnie  inny.  Stan 
harmonii ma każde dziecko gdy się rodzi, potem on się zmienia. 
Wielką  sztuką  jest  aby  w trakcie  życia  już  świadomie  do  tego 
samego lecz inaczej odbieranego stanu harmonii powrócić. W ten 
sposób kółko się zamyka.

Jeśli pierwszy dzień czy rok życia dziecka jest stanem oświecenia 
i  jest  ziarnem całego  życia,  a  zarazem jego  streszczeniem to... 
sama wyciągnij wnioski.
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Czasem życie płata figle :) gdy już rozpoznałem moją potrzebę 
odosobnienia  byłem  pewien,  że  kolejna  relacja  będzie  inna  i 
byłem ciekaw, jak świadome zaspokajanie tej potrzeby wpłynie na 
relację. Okazało się, że kobieta, z którą wszedłem w relację nie 
mogła  zrozumieć  mojej  potrzeby  odosobnienia  i  absolutnie  tej 
potrzeby nie akceptowała. Zaakceptowałem to i na odosobnienie, 
się nie udałem pomimo wewnętrznego przeczucia, że powinienem 
się udać. Oczywiście doprowadziło to do starego, znanego mi już 
schematu i stałem się nadwrażliwy, atakujący, milczący. Dalej nie 
muszę opisywać, że było to destrukcyjne. Teraz wiem, że miałem 
sobie pojechać na odosobnienie, bo gorzej i tak być nie mogło. 
Często po uświadomieniach przychodzą momenty próby Twojej 
siły, aby uświadomienie wdrożyć w życie.

Na  przykład  stwierdzasz,  że  jutro  będziesz  miała  ścisły  post  i 
wtedy właśnie Twoja mama przychodzi niezapowiedziana w porze 
przedobiadowej z Twoją ulubioną potrawą, której nie robiła od lat. 
Ktoś dzwoni  i  zaprasza Cię do najlepszej  restauracji,  do której 
zawsze chciałaś iść. Życie jest zabawne :)

Komunikacja to nie tylko cisza, milczenie, rozmowa, kłótnie.  To 
także  myśli,  gesty,  mimika twarzy.  W  jednej  relacji,  gdzie 
rozmowy  były  wspaniałe  zauważyliśmy,  że  słowa  nie  mówią 
prawdy i trzeba bardziej zwracać uwagę na mimikę twarzy.
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Komunikaty niewerbalne

Pamiętam, jak stałem przed jakimiś dylematami odnośnie tego czy 
robić  A,  B,  czy  C.  Opowiadałem  o  tym  mojej  partnerce,  ona 
słuchała i nic nie mówiła. Gdy skończyłem powiedziała mi, jak 
wyglądała  moja  twarz  gdy  mówiłem  o  A,  B  i  C.  Od  razu 
wiedziałem, która opcja jest OK. Argumenty, których używałem 
wskazywały  zupełnie  inną  opcję,  jednak  mimika  mojej  twarzy 
mówiła coś zupełnie innego. Wielokrotnie używaliśmy tej techniki 
do wyłuskania właściwych rozwiązań. Do tej pory to stosuję w 
kontaktach z ludźmi. Słowa bardzo często kłamią, twarz i  oczy 
mówią prawdę, tylko zawodowi aktorzy, politycy itp. potrafią grać 
twarzą tak żebyśmy im uwierzyli.

Moc i dar słuchania

Komunikacja  to  też  słuchanie,  to  przede  wszystkim  słuchanie. 
Mówić  potrafi  każdy,  nawet  kilkuletnie  dziecko,  a  słuchać 
naprawdę  niewielu.  Dar  słuchania  jest  wspaniałym  i  bardzo 
rzadkim darem. W swoim życiu spotkałem tylko kilka osób, które 
potrafiły  słuchać.  Sam nie  mam takiego daru  i  od  lat  nad nim 
pracuję. W słuchaniu pomagało mi zajmowanie się tłumaczeniami 
na  żywo  z  języka  włoskiego  na  polski  podczas  rozmów 
biznesowych.  Były  to  tłumaczenia  konsekutywne  (czyli  ktoś 
mówi  kilka  zdań,  a  ja  to  następnie  tłumaczę)  oraz  czasami 
dochodziło  do tłumaczeń symultanicznych podczas  rozmów.  To 
najwyższa półka w skali tłumaczeń. Jako tłumacz jestem wtedy 
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kilka słów za osobą, która mówi i w tym samym czasie tłumaczę. 
W ten sposób nie ma żadnych przerw w wypowiedziach osób,  to 
pozwala zachować im ciągłość myśli i wypowiedzi. 

W takich tłumaczeniach znika JA,  jest tylko słuchanie i niczym z 
automatu tłumaczenie tekstu, nie ma miejsca na myślenie. To jest 
„improwizacja”  na  najwyższym  poziomie.  W  tłumaczeniach 
ustnych trzeba zrozumieć to, co rozmówca chce przekazać, a tak 
jak już wcześniej wspominałem, często treść i temat wypowiedzi 
jest różny. Tłumaczenia nauczyły mnie wyławiać to, co stało za 
słowami rozmówców. Tłumaczenia to też pewna forma mediacji, 
bo  rolą  tłumacza  nie  jest  tylko  tłumaczeniem  słów,  ale  także 
doprowadzenie do zrozumienia dwóch różnych mentalności. Mam 
tę zdolność wyłącznie dlatego, że we Włoszech mieszkałem cztery 
lata i kończyłem tam szkołę średnią. Polską mentalność znam „z 
urzędu”. 

W każdej relacji ma też miejsce spotkanie się dwóch mentalności, 
które mają się zrozumieć, dogadać, zaakceptować i harmonijnie 
współistnieć. To jest wielką sztuką i jest to możliwe tylko wtedy 
jeśli dwie osoby potrafią słuchać.

Słuchać zacząłem się uczyć w jednej  relacji,  gdzie były piękne 
rozmowy.  Nie  przerywaliśmy sobie.  Gdy jedno mówiło,  mogło 
mówić  nawet  dwie  godziny.  Druga  osoba  słuchała  w  ciszy  i 
spokoju. Gdy przerywasz komuś wypowiedź to przerywasz jego 
ciąg  myślowy  oraz  blokujesz  energię,  jaka  z  niego  wychodzi 
poprzez  akt  mówienia.  To  jest  pewna  forma  tzw. wampiryzmu 
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energetycznego.  Wiem, że czasem chce się  coś dodać,  zapytać, 
skontrować.  Jeśli  zależy  Ci  na  harmonijnej  komunikacji  to  po 
prostu  pozostań  skupiona  w  ciszy  i  bądź  słuchem.  Bez 
prowadzenia jakiegoś dialogu wewnątrz siebie, bez kontrowania 
tego,  co  rozmówca  mówi.  Słuchaj,  słuchaj,  słuchaj,  a  potem 
wypowiedz się na temat tego, co usłyszałaś. Jeśli po wypowiedzi 
nic nie powiesz to Twój rozmówca poczuje się zmieszany, bo nie 
będzie wiedział czy zrozumiałaś o czym mówił. Rozmówca chce 
wiedzieć, co myślisz i czujesz na ten temat. Dialog to dwie osoby, 
które potrafią słuchać i wyrażać się.

Najczęściej ludzie słuchają  i wypowiadają swoje zdanie na temat 
tego,  co  powiedziałaś.  Bardzo  źle  znoszę  zimę,  minusowe 
temperatury i małą ilość słońca. Kiedyś zdarzyło się, że zamiast 
zimą być w ciepłych krajach byłem w Polsce. To było dla mnie 
dość bolesne. Mówiłem o tym kilku osobom. Żadna nie słyszała, 
co mówię i każda mówiła coś w stylu „ja lubię zimę, jest inaczej,  
są  święta,  jest  fajna  atmosfera  itd.”.  Żadna  z  tych  osób  nie 
słyszała,  co  mówiłem.  Od  żadnej  z  tych  osób  nie  dostałem 
zrozumienia (empatii), której wtedy bardzo potrzebowałem.

O tym jak ludzie (nie) słuchają przekonałem się też innym razem. 
Wysłałem do kilkunastu moich dobrych znajomych mail o mniej 
więcej takiej treści  „Chcę rozpocząć nowe zajęcie biznesowe, bo  
mam  dużo  czasu  i  energii  do  wykorzystania  i  potrzebuje  
dodatkowych  pieniędzy.  Wszelkie  sugestie  i  pomysły  mile  
widziane, z góry dziękuję”. Te osoby znały mnie od  kilku a nawet 
kilkunastu  lat.  Powoli  zaczęły  napływać  różne  odpowiedzi, 
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zacząłem  je  spisywać  na  kartce.  Były  całkiem  ciekawe.  Gdy 
dostałem  wszystkie  położyłem  się  i  czytałem  w  rozluźnieniu. 
Okazało  się,  że  każda  z  osób  sugerowała  mi,  abym  zajął  się 
dokładnie tym, czym  oni się zajmowali. Każdy widział i słyszał 
tylko siebie. Z jednej strony to było fajne widzieć, że tak bardzo 
uwielbiają swoje zajęcia. Z drugiej strony to było dołujące, że nikt 
mnie  nie  słyszał.  Oczywiście  innym  zrozumieniem  z  tych 
odpowiedzi (fabuł) było dla mnie to, że mam nadal robić to, co 
robię i co mi się podoba (matryca). I tak też postąpiłem.

Bez słuchania nie będzie dialogu, to będą dwa monologi i w sumie 
większość  rozmów  jest  dwoma  monologami  i  jakoś  nawet 
ludziom udaje  się  dogadać.  Może  mamy zdolność  komunikacji 
wielopoziomowej  i  każdy  mówi  coś  na  swoim  poziomie,  a 
słowami kluczowymi łączymy się ze sobą i w ten sposób dochodzi 
do zrozumienia.

Język komunikacji

Mówię  czterema  językami  –  po  polsku,  angielsku,  włosku  i 
hiszpańsku.  Języki  różnią  się  miękkością,  fonetyką,  melodią, 
rytmem, gramatyką, znaczeniem słów itd. Każdy język jest taki, a 
nie  inny  ze  względu  na  różne  uwarunkowania,  w  tym 
geograficzne.  Włoski  jest  bardzo  ekspresyjny,  ekstrawertyczny, 
ruchomy. Polski jest językiem szeptanym, Polska zawsze była pod 
jakimś zaborem, zawsze trzeba było coś ukrywać. Zimny klimat 
też robi swoje i niemożliwe jest mówić z taką ekspresją, jak to 
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robią Włosi.

Gdy  mówię  po  polsku  jestem kimś  innym,  niż  gdy  mówię  po 
włosku, angielsku lub po hiszpańsku. Język kształtuje człowieka, 
jego  charakter,  mentalność,  sposób  wyrażania  się.  Język  też 
kształtuje relacje.

W  tej  samej  relacji,  w  której  były  niedziele  w  ciszy 
wprowadziliśmy  piątki po  angielsku.  To  było  zabawne  i 
pożyteczne.  Przyczyna  była  prosta  –  podszkolić  angielski  oraz 
rozmawiać prostszymi słowami. Im lepiej znasz dany język tym 
bardziej  możesz  się  zagubić  w  znaczeniach,  interpretacjach  i 
definicjach. Rozmowy po angielsku były ciekawe, bardzo proste i 
zrozumiałe. Nie było mowy o kłótniach po angielsku, bo żadne nie 
znało  na  tyle  języka  żeby  się  kłócić.  Do  kłótni  potrzebna  jest 
dobra znajomość języka, ze słabą nie poradzisz sobie. Angielski 
powodował  upraszczanie  przekazu a  ograniczony  zasób  słów 
powodował większą komunikację ciałem, twarzą i  telepatyczną. 
Często wypowiedź kończyła się na „you know what I mean?” (co 
masz na myśli?) i gdy nie było „yes, I know” (tak, wiem) to było 
„ok, whatever...” (ok, bez znaczenia) i temat znikał z uśmiechem.

Angielski znaliśmy mniej więcej w takim samym stopniu i to było 
plusem,  bo  żadne nie  miało  przewagi  nad  drugim.  W  parach 
językowo  mieszanych  bardzo  często  komunikacja  odbywa  się 
przy pomocy języka, które jedna z osób zna lepiej. Uważam to za 
bardzo  duży  błąd.  Jedna  osoba  może  się  w  pełni  wysłowić,  a 
druga  np.  tylko  w  50%.  Po  polsku  wyrażam  się  w  100%,  po 
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włosku  w  80%,  po  angielsku  w  60-70%,  a  po  hiszpańsku 
w 40-50%.

To są ogromne różnice i powodują, że osoba znająca gorzej język 
jest  na  słabszej  pozycji.  Ma  w  pewnym  stopniu  stłumioną 
ekspresję, a do tego musi „gonić” osobę, która mówi lepiej. To jest 
fajne przy nauce języka, ale nie w relacji. Kiedyś spotkałem się z 
Amerykanką i rozmawialiśmy po angielsku, jej znajomość języka 
angielskiego  była  ponad  przeciętną,  gdyż  była  pisarką  i 
dziennikarką.  Język  był  jej  narzędziem  pracy.  Rozmowy  z  nią 
były trudne, gdyż używała słów i zwrotów, których nie znałem, a 
do tego mówiła bardzo szybko. Czasem gdy mówiła to niewiele z 
tego rozumiałem lub  rozumiałem słowa ale nie przekaz. To było 
beznadziejne, cieszę się, że nie byliśmy razem, były to po prostu 
koleżeńskie  spotkania,  dzięki  którym  zrozumiałem,  jaką 
przeszkodą  może  być  różny  stopień  (nie)znajomości  danego 
języka.

Ale, ale, ale...

Kochanie czy wymasujesz mnie dzisiaj?
a) Nie.
b) Nie, ale jutro bardzo chętnie.
c) Tak, ale kiedy indziej.

Czujesz  różnicę?  Wredno-magiczne  słowo  „ale”  jest  powodem 
wielu  konfliktów słownych.  W różnych książkach piszą o tym, 
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jednak mało komu zależy aby zmienić swój nawyk używania tego 
słowa.

„Ale” neguje, co przed „ale” się znajduje. 
zapamiętaj tę zasadę

Gdy  po  raz  pierwszy  przeczytałem  o  mocy  słowa  „ale” 
postanowiłem,  że  przez  najbliższy  tydzień  mam jedno,  główne 
zadanie  polepszenia  mojego  życia  polegające  na  właściwym 
stosowaniu  tego  słowa.  Nastawiłem  wewnętrzny  radar  na 
wyłapywanie  wszystkich  momentów,  kiedy  używam  lub  chcę 
użyć  słowa  „ale”.  Czasami  przerywałem  wypowiedź  zaraz  po 
wypowiedzeniu „ale”, robiłem przerwę i zaczynałem wypowiedź 
od początku bez słowa „ale”. Gdy mi się nie udało zatrzymać to w 
myślach sam siebie poprawiałem. Zacząłem też zastanawiać się 
jak  używać  mocy  tego  słowa  w  sposób  wznoszący.  Przykład 
takiego użycia dostałaś powyżej.

Jeśli musisz odpowiedzieć „nie”, bo w tym momencie tylko taka 
odpowiedź  jest  możliwa,  to  powiedz  „nie,  ale  (podaj  swoją 
propozycję)”. W tym wypadku „ale” zaneguje odpowiedź „nie” i 
tym samym ją zneutralizuje. Twój odbiorca nie odbierze Twojej 
odmowy jako odmowy.

Wróćmy do przykładu:
Kochanie czy wymasujesz mnie dzisiaj?
Nie = nie
Nie, ale jutro bardzo chętnie = tak
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Jutro bardzo chętnie, ale nie dziś = nie

Gdy  z  kimś  rozmawiasz  i  po  jego  wypowiedzi  powiesz  „tak,  
ale...”  to jest to jednoznaczne z powiedzeniem NIE, NIE MASZ 
RACJI!!!  W  takim  momencie  najprawdopodobniej  Twój 
rozmówca  nie  będzie  nawet  słuchać  tego,  co  masz  do 
powiedzenia. Chyba czujesz, że jest to idealny sposób aby konflikt 
lub  konfrontacja  nabierały siły.  Najbardziej  irytujące  jest 
powiedzenie „tak, ale...” po tym, gdy ktoś wyraził swoje uczucia, 
opowiedział  swoje  doświadczenie  lub coś  co  przeżył.  W takim 
wypadku negujesz doświadczenie drugiej osoby, to absolutny brak 
zrozumienia/empatii. Ktoś wraca do domu zimą, na zewnątrz jest 
śnieżyca i mówi  „Strasznie zmarzłem, muszę się ogrzać”, na co 
Ty mu mówisz „Tak rozumiem, ale najpierw odśnież podjazd do  
garażu”.  Myślę,  że po takiej  wypowiedzi  napięcie  wzrośnie na 
wysokie poziomy...

Nie  jestem  zwolennikiem  menadżersko-dyplomatycznego 
komunikowania się  z  bliskimi.  To może być dobre w pracy,  w 
biznesie,  jednak  w  kontaktach  z  bliskimi  chodzi  o  szczerość, 
zamiast  unikania  niewygodnych  tematów.  Kiedyś  byłem  na 
tygodniowym  kursie  NLP  w  biznesie.  Metody  skuteczne,  w 
biznesie idealne. Zacząłem je stosować z bliskimi i też działało, 
tylko  za  tymi  metodami  ciągnie  się  takie  jakieś  echo,  które 
powraca.  Po  kilku  tygodniach  zrezygnowałem  ze  stosowania 
metod  NLP z  bliskimi,  przyjaciółmi  i  znajomymi.  I  o  ile  nie 
jestem zmuszony sytuacją to w biznesie też wolę unikać NLP.
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O słowie „ale” wspominam gdyż wiem z obserwacji, że ludzie są 
absolutnie  nieświadomi  zazwyczaj  destrukcyjnej  mocy  tego 
słowa. Ktoś może się zastanawiać, co ma słowo „ale” do Miłości? 
Ma  bardzo  wiele,  bo  przecież  chodzi  o  życie  w  Miłości,  w 
osobistym, przenośnym raju, w którym niby banalne „tak, ale...” 
powoduje zanikanie raju, który składa się z chwil, drobiazgów i 
rzeczy bardzo zwykłych i prostych. Potraktuj zabawowo zmianę 
odnośnie stosowania słowa „ale”. Życie ma być zabawne, wesołe 
w rozluźnieniu. Fajnie jest śmiać się z samego siebie.

Sztuka improwizacji – Tak, tak !!!

Uwielbiam  improwizacje  teatralne  zwane  też  kabaretowymi. 
Polega  to  na  tym,  że  np.  dwie  osoby  wchodzą  na  scenę,  jest 
określona sytuacja w jakiej się znajdują np. „jesteście w szpitalu,  
w dyżurce, w której jest wąż” CIACH i zaczynają grać. Nie ma 
żadnych tekstów uczonych na  pamięć,  nikt  nawet  nie  wie  jaką 
scenkę  będzie  odgrywał  za  chwile.  W improwizacji  jest  jedna 
podstawowa  zasada  –  należy  utrzymywać  lub  wznosić  poziom 
energii i jest zakazane zatrzymywanie akcji. W praktyce oznacza 
to,  że  nie  można  używać  słowa NIE,  chyba  że  po  nim będzie 
słowo „ale”.  Czasem aktorzy impro sami zaczynają spontanicznie 
jakąś scenę i nie można powiedzieć „nie”, wszystko trzeba przyjąć 
i podać dalej.

Pamiętam jedną taką ekstremalną sytuację – jestem na scenie z 
drugą osobą,  odgrywamy jakąś scenkę i  nagle ona chwyta mój 
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palec wskazujący trzymając go skierowanego do góry, patrzy się 
na niego, wącha i mówi  „masz gówno na palcu”, na co ja biorę 
palec  do  ust,  oblizuję  i  mówię  „faktycznie  gówno  i  to  chyba  
moje”, widownia wybuchnęła maksymalnym śmiechem.

W jednej relacji często odgrywaliśmy spontanicznie różne scenki, 
czasami  były  to  długie  epizody  na  bazie,  których  można  by 
napisać  scenariusz  poszczególnych  scen,  do  jakiejś  wybitnie 
pokręconej  komedii.  W takich impro-zabawach w parze  można 
mieć  inne  imię,  inną  osobowość i  wyrażać  różne  rzeczy,  które 
mogą  być  tłumione,  nieuświadomione  lub  po  prostu  z  jakiś 
przyczyn  niewypowiedziane.  W  zabawie  można  też  zobaczyć 
reakcję partnera na różne teksty i wykreowane sytuacje. To bardzo 
fajna  zabawa,  którą  każdemu  polecam,  bo  wprowadza  wiele 
rozluźnienia,  śmiechu  i  zabawy  w  relacje.  No  i  pozwala  na 
oderwanie  się  od  własnego  wizerunku.  Poszukaj  w  serwisie 
YouTube  „improwizacje  teatralne”  na  pewno  znajdziesz  różne 
filmy  impro  artu.  Bardzo  możliwe,  że  w  Twoim  mieście  są 
organizowane  takie  warsztaty.  Atmosfera  wśród  grup 
improwizacyjnych jest fenomenalna, szczerze polecam.

Improwizacja  jest  sztuką  przyjmowania,  przekształcania  i 
podawania  dalej.  Przyjmowanie  jest  akceptacją,  zawsze  trzeba 
przyjąć to, co się dostaje, bez wyjątku. Co się zrobi z tym, co się 
przyjęło to już zależy od umiejętności aktora. Życie jest też sztuką 
improwizacji.  Nie  wiesz  co  się  wydarzy  za  10  minut,  nie  ma 
żadnego scenariusza, jedyne co jest to coś, co Ty chcesz aby się 
wydarzało w  Twoim życiu i najczęściej nawet jeśli się wydarza to 
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w sposób inny niż myślałaś.

Sex to też sztuka improwizacji, wyobraź sobie, że kochasz się ze 
swoim partnerem, chcesz zmienić pozycję, na co on mówi „nie” i 
nie  daje  żadnej  swojej  propozycji.  W  ten  sposób  flow 
(strumień/przepływ) energii zostanie przerwany, zatrzymany.

W  jakichkolwiek  kontaktach  z  ludźmi  ważne  jest  to,  aby 
utrzymywać  pewien  poziom  przepływu  energii.  Każde 
powiedzenie  NIE  zatrzymuje  flow.  Energia  zaczyna  opadać  i 
całość należy szybko reanimować.

Czasem nadmierna gościnność ma tragiczne skutki. W Polsce jest 
to  notoryczne.  Zaraz  po  wejściu  dostaję  pytania  czy  chcę  się 
czegoś napić, czy chcę zjeść, czy chcę to, a może tamto. Gdy na 
takie pytania odpowiada się zgodnie z prawdą i odpowiedź jest 
odmowna to z tych pojedynczych słów „nie” tworzy się bariera. 
Jestem nauczony, że gdy czegoś chcę to sam o to proszę, ba nawet 
pójdę sobie do obcej kuchni, otworzę lodówkę i wezmę, co chcę 
albo  zrobię  sobie  sam  coś  do  picia,  pootwieram  szafki  i  sam 
znajdę szklankę, łyżeczkę i spodeczek. Przy okazji może zobaczę 
ciastka, na które będę mieć ochotę. Gdy ktoś do mnie przychodzi 
to mu na wstępie mówię, że ma się czuć jak u siebie w domu i jak 
coś chce to może sobie szukać, pytać i  brać.  No ale każdy ma 
swoje sposoby działania.

W sprzedaży mówi się, że jeśli chce się coś sprzedać to kluczowe 
jest otrzymanie odpowiedzi „tak” od potencjalnego klienta. 3 x tak 
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daje  prawie  pewną  sprzedaż.  Więc  najpierw pyta  się  klienta  o 
jakieś banały, na które odpowie „tak”, a potem się go pyta czy 
chce  kupić  dany  produkt  lub  zobaczyć  prezentację  itd.  To 
naprawdę  działa. Jeśli dostanie się na początku odpowiedź „nie” 
to już jest blokada, ale jeszcze są szanse. Gdy dostanie się drugie 
„nie” to jest już koniec i nie ma mowy o sprzedaży.

Wiem życie to nie handel, jednak jeśli zadajemy komuś pytania, 
na które zgodnie z prawdą osoba będzie odpowiadała „nie” to po 
prostu  stwarza  się  bariera  pomiędzy  nami,  a  przecież  nie  o  to 
chodzi. Lepiej zadawać pytania otwarte, na które odpowiedź nie 
będzie  ograniczona  do  „tak”  lub  „nie”.  Pytania  otwarte 
najskuteczniej budują ciekawe relacje. Oczywiście pytaj o to, co 
Ciebie  naprawdę  interesuje,  a  nie  tylko  po  to,  żeby  ktoś  się 
wygadał  i  czuł  się  wysłuchany,  to  jest  właśnie  podejście 
menadżersko-dyplomatyczne.

Szczerość

Szczerość  to  jedna  z  najwyższych  wartości.  Kiedyś  ktoś  mi 
powiedział  „ludzie  kłamią,  bo  boją  się  powiedzieć  prawdę”. 
Szczerość, prawda jest światłem, światło jest Miłością. Kłamstwo 
jest ciemnością. Jeśli kochasz to bądź szczera sama ze sobą i w 
stosunku do innych.

Mówi się, że najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo, według 
mnie kłamstwo jest  gorsze od jakiejkolwiek prawdy. Po prostu, 
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gdy  kłamiesz  to  wprowadzasz  kogoś  w  błąd,  osoba  ta  dostaje 
nieprawdziwą informację i myśląc, że jest to prawda używa jej do 
swojego  systemu  postrzegania  rzeczywistości.  Kłamstwo  jest 
błędem  i  jego  efekt  jest,  jak  efekt  motyla,  który  trzepocząc 
skrzydłami  w  Hongkongu  wywołuje  tornado  w  Kalifornii. 
Oczywiście ten przykład jest (chyba) przesadzony. 

Życie  opiera  się  na  zbieraniu  informacji,  wyciąganiu  z  nich 
wniosków,  stosowaniu  logiki,  intuicji  itd.  Życie  to  taki 
skomplikowany proces  obliczeniowy,  błąd  w danych może być 
śmiertelny. Wyobraź sobie, że masz przebiec przez jezdnię, gdzie 
jeżdżą samochody,  pytasz się  osoby,  która  przebiegła  na Twoją 
stronę  czy  nawierzchnia  jest  śliska,  ona  Cię  okłamuje  i  mówi 
„nie”.  Wkraczasz na jezdnię i  się przewracasz,  samochód który 
nadjeżdża  nie  jest  w  stanie  zahamować,  bo  nawierzchnia  jest 
śliska.  OK,  obudź  się  z  tego  koszmaru  i  pamiętaj  o  mówieniu 
prawdy.

Gdy  kłamiesz  to  po  pierwsze  okłamujesz  siebie,  po  drugie 
okłamujesz kogoś. Dawaj to, co chcesz otrzymywać. Wolisz ludzi 
szczerych do bólu czy takich, co kłamią, bo tak jest wygodniej? 
Pamiętaj  też,  że  jeśli  kłamstwa  cię  denerwują  to  oznacza,  że 
gdzieś „robisz tak samo”.

W relacji szczerość jest podstawą, bo wiąże się z zaufaniem do 
drugiej osoby. Bez zaufania nie ma żadnej sensownej relacji to jest 
po prostu niemożliwe. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, jednak 
gdy nawet  popełnisz  błąd to ukrywanie tego poprzez kłamstwo 
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jest  recydywą.  Wiedz  też,  że  kłamiąc  nie  pozwalasz  komuś 
doświadczyć tego, czego miał doświadczyć dowiadując się o tym 
gdzie skłamałaś. Okej, zamiast tego doświadczy bycia okłamanym 
to  też  jest  ciekawe  doświadczenie.  Kłamiąc  stajesz  się  sędzią, 
który rozstrzyga, co jest „lepsze” - powiedzieć co się wydarzyło, 
czy  skłamać  w  tym  temacie.  Gdy  chcesz  w  jakimś  temacie 
skłamać to oznacza, że jest to coś, czego sama nie akceptujesz i 
chcesz to utajnić, aby wyglądało, że tego nie ma. Bądź dojrzała i 
przyjmij to z pełną odpowiedzialnością. Wyciągnij wnioski i może 
porozmawiaj o tym z partnerem, że jest takie coś, czego w swoim 
zachowaniu nie akceptujesz, ale jednak ma to miejsce.

Szczerość  jest  tak  samo  ważna  w  relacjach  ze  znajomymi, 
przyjaciółmi, rodziną. Jest też kluczowa przy wszelkich spółkach 
biznesowych.  Wszelkie  relacje  międzyludzkie  są  budowane  na 
zaufaniu.  Teraz  ma  miejsce  pewna  degradacja  wartości  wśród 
ludzi,  jednak Ci  którzy mogą sobie  bezgranicznie  ufać  na  tzw. 
słowo  honoru  lub  uścisk  dłoni  są  ludźmi  naprawdę  wysokich 
lotów. Nie bez przyczyny są  dwie grupy,  które  mają w swoich 
„rękach”  większość  przemysłu  związanego  ze  szlifowaniem  i 
handlem  diamentami.  Są  to  chasydzi  i  dżaniniści, pierwsi  są 
radykalnymi wyznawcami judaizmu, drudzy są jedną z wyższych 
kast  hinduizmu.  Jedni  i  drudzy mają bardzo wysoko ustawione 
poprzeczki,  mają zasady, których trzymają się przez całe życie. 
Nie  ma  między  nimi mowy  o  kłamstwie,  kradzieży,  czy 
jakimkolwiek niedotrzymaniu słowa. Dlatego tylko te dwie grupy 
mogą  obracać  milionami  i  przekazywać  sobie  „na  słowo” 
kamienie  warte  setki  tysięcy dolarów.  W tych  dwóch  grupach 
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podstawą  takich  zachowań  są  praktyki  religijne  i  religijne 
przykazy, zasady i reguły. Jak widać można połączyć duchowość z 
materią na bardzo wysokim poziomie.

Magiczne słowa

Są jeszcze inne magiczne słowa – dziękuję, proszę, przepraszam. 
Wiele osób ma z nimi bardzo wielki problem. Niektórym te słowa 
nie mogą wręcz przejść przez gardło. Sam z tymi słowami miałem 
problem przez ileś lat. Nie potrafiłem podziękować, co wyglądało 
jakbym nie był wdzięczny. Nie potrafiłem poprosić, co wyglądało 
jakbym uważał,  że mi się należy. Nie potrafiłem przeprosić,  co 
wyglądało jakbym nie widział swoich błędów. Tak naprawdę to 
było mi po prostu ciężko wypowiadać te słowa, one blokowały się 
jakoś  we  mnie.  Nie  wiem,  co  to  było,  może  zbyt  poważnie 
podchodziłem do  siebie,  może  miałem zbyt  niską  samoocenę  i 
takim niemówieniem chciałem pokazać  jaki  jestem wielki.  Bez 
sensu.

Pamiętam  jak  jedna  moja  ex  partnerka  napisała  mi  po  kilku 
miesiącach  maila.  Miał  on  piękną  energię,  aż  się  wzruszyłem, 
opisała w nim zmiany jakich dokonała ostatnio w swoim życiu, to 
było cudowne.  Odpisałem i  zastanowiłem się,  co tak naprawdę 
chciała  mi  powiedzieć  tym  mailem.  Okazało  się,  że  to  była 
baaardzo  długa  forma  powiedzenia  mi  „dziękuję”.  W  całym 
tekście  nie  użyła  słowa  „dziękuję”.  Dzięki  temu  mailowi 
zrozumiałem, że  miała  inny sposób mówienia  dziękuję,  pewnie 
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miała  inny  sposób  mówienia  proszę  i  przepraszam.  Po  co  tak 
komplikować komunikacje? Po co tak maskować proste przekazy?

JA + JA = MY 

Kiedy komuś bardziej zależy na relacji niż na samozadowoleniu 
wtedy  te  słowa  stają  się  normalną  częścią  komunikacji.  Przez 
wiele lat nie rozumiałem, że w relacji jest coś takiego jak MY. 
Zobaczyłem to dopiero w relacji, w której moja partnerka była jak 
jednosylabowa powtarzająca się płyta. Na każdy temat cokolwiek 
powiedziałaby to  pod  tym  krył  się  tylko  jeden  jednosylabowy 
przekaz – JA JA JA JA JA. Gdy to zauważyłem zrozumiałem, że 
nie dzieje się to bez przyczyny i jest w tym jakiś przekaz dla mnie. 

To śmieszne, że w takiej relacji dostrzegłem wielki obszar MY. 
Może  to  zadziałało  na  zasadzie  negatywu.  Przez  wiele  lat  w 
relacjach  miłosnych,  przyjacielskich,  czy  biznesowych  moje 
postrzeganie było w większości ograniczone do obszaru JA. Czyli 
gdy ja czegoś chciałem od kogoś to to było okej, a gdy ta osoba 
chciała coś ode mnie, czego ja nie chciałem to to odrzucałem. Taki 
wielki,  czysty egoizm. „Robię to,  co chcę, a to czego nie chcę  
robić robią inni i jeśli inni proszą mnie, abym zrobił coś, to jeśli  
mi się nie chce to tego nie robię” - JA JA JA. To jest mantra życia 
wielu osób, która rozbrzmiewa w tle ich działań i  wypowiedzi. 
Czasem jest to trudno rozpoznać.

W momencie gdy odkryłem obszar MY, to JA stanęło w cieniu. 
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MY  =  JA+JA.  W  relacji  nie  znikają  dwie  osobowości,  dwa 
charaktery, osobiste potrzeby i marzenia. Po prostu MY zawiera w 
sobie  wszystko.  MY jest  taką wirtualną Istotą Wyższą, bo  jest 
ponad JA+JA.  MY istnieje  tylko wtedy gdy jest  JA+JA.   Jeśli 
jeden partner odchodzi to MY znika, rozpływa się jak nocny sen.

Gdy  zacząłem  postrzegać  relację  z  poziomu  MY,  wtedy 
zrozumiałem istotę  szkolenia  mediacji  rodzinnych,  jakie  kiedyś 
odbyłem.  Tam  była  mowa  o  ponad  kompromisowych 
rozwiązaniach. W większości ludzie mówią, że relacja to sztuka 
kompromisów. Mi się nigdy kompromisy nie podobały, bo to takie 
rozwiązanie, które nie zadowala w 100% żadnej ze stron. Ja chcę 
się  kochać  na  stole  w  kuchni,  Ty  chcesz  się  kochać  pod 
prysznicem  więc  kompromisem  będzie  sex  w  przedpokoju.  Ty 
będziesz patrzeć na otwarte drzwi łazienki, a ja będę patrzył na 
otwarte  drzwi  kuchni.  Gdybyśmy  kochali  się  w  kuchni,  wtedy 
rozwiązanie byłoby z poziomu mojego JA, gdybyśmy kochali się 
w łazience rozwiązanie byłoby z poziomu Twojego JA. Kochając 
się w przedpokoju jest kompromis, czyli rozwiązanie z żadnego 
poziomu,  chwilowy  substytut,  który  tylko  przekłada  w  czasie 
zaspokojenie mojej i Twojej potrzeby.

Rozwiązanie  z  poziomu  MY wymaga  dialogu  między  dwoma 
osobami. Rozpatruję tutaj tylko relacje 1+1, MY to może też być 
grupa pracująca nad jakimś projektem, albo relacja polyamorouse. 
Dialog wymaga usłyszenia drugiej osoby i zrozumienia jej potrzeb 
oraz  zaakceptowania  ich,  jako  tak  samo  ważnych  jak  moje. 
Dopiero  gdy dojdzie  do dialogu partnerskiego można otworzyć 
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drzwi  do  magicznego  obszaru.  MY  wykracza  poza  wynik 
dodawania 1+1, jest to wynik symbiozy i może to być 11 albo 111. 
Obszar  MY bardzo  często  wykracza  poza  jednostkowe 
wyobrażenia,  jest  obszarem  niemożliwym  do  eksplorowania 
dopóki  postrzega  się  wszystko  na  JA.  Pomyśl  o  wodzie,  to 
związek tlenu i wodoru, razem jako MY tworzą wodę, ale osobno 
żadne nie ma pojęcia o tym czym jest woda.
 
Rozwiązania  na  poziomie  MY  wymagają  dość  głębokiego 
zrozumienia potrzeb swoich i partnera i to musi być dwustronne. 
Może ja  chcę się  kochać w kuchni,  bo mi pasuje  ta  wysokość 
stołu, na którym Ty byś leżała. Ciebie podnieca woda spływająca 
po  Twoim ciele,  dlatego  wybierasz  prysznic.  Może  jest  akurat 
ciepły, letni wieczór i pada ciepły deszcz, a na naszym tarasie na 
dachu domu jest murek, na który można położyć miękki ręcznik 
i... tak oto powstaje rozwiązanie na poziomie MY, z księżycem w 
tle  WOW :)  Rozwiązanie  ponad  kompromisowe,  wykraczające 
ponad indywidualne punkty widzenia.

Na kursie mediacji rodzinnych uczono nas, że kompromis jest jak 
gaszenie  pożaru,  trzeba  to  zrobić,  jednak  to  rozwiązanie 
chwilowe, i jako mediatorzy mamy znajdywać rozwiązania, które 
wykraczają  ponad  oczekiwania  każdej  ze  stron.  To  wymaga 
zrozumienia  dwóch  punktów widzenia  i  znalezienia  wspólnych 
obszarów, na których można zbudować kreatywne rozwiązanie. To 
jest prawdziwa sztuka życia w Miłości.

Miłość  według  mnie  nie  polega  na  tym,  żeby  rezygnować  z 
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własnych potrzeb w celu spełnienia potrzeb drugiej osoby.  To jest 
męczeństwo, a nie Miłość. Jeśli rezygnuję z siebie, aby zaspokajać 
potrzeby drugiej  osoby,  to  znaczy że wybieram rozwiązania  na 
poziomie JA tej  drugiej  osoby.  To nie  ma sensu.  No chyba,  że 
moją  potrzebą  jest  zaspokajanie  potrzeb  drugiej  osoby.  Takie 
poświęcenie  ma  sens  sporadycznie,  w  przypadkach 
ekstremalnych,  gdzie  w  rachubę  wchodzi  zdrowie  lub  życie 
drugiej osoby.

MY jest świętością, MY jest połączeniem mężczyzny i kobiety w 
jedną,  harmonijną  całość.  Już  wcześniej  wspominałem,  że 
wszystkie systemy religijne, wyznaniowe dążą do wewnętrznego 
zharmonizowania  i  połączenia  dwóch  energii  obecnych,  w 
każdym  człowieku.  Relacja  z  drugą  osobą  jest  tylko 
uzewnętrznieniem,  odbiciem  tego,  co  ma  miejsce  we  wnętrzu 
człowieka. Rozwiązania na poziomie MY dają harmonię dwóch 
energii,  łączą  w  symbiozie  na  zasadzie  win-win 
(wygrywający-wygrywający). Dwie energie wzrastają, pną się do 
góry niczym węże  kaduceusza opierając się na sobie wzajemnie. 
Równowaga, harmonia, symbioza. MY.

Znajdując rozwiązania na poziomie JA jest to tylko zewnętrznym 
(poza Tobą) ukazaniem Ci, że w sobie dokonujesz też rozwiązań 
faworyzujących  siłę  jednej  z  dwóch  energii  jakie  są  w  Tobie 
obecne.

Relacja to MY, bez MY nie ma relacji,  są tylko dwa JA, dwie 
osoby,  które  oczekują,  aby  relacja  zaspakajała  ich  potrzeby, 
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zachcianki i znosiła ich humory. Bez MY nie ma empatii, nie ma 
akceptacji,  nie  ma Miłości,  nie ma naszego raju,  jest  jakiś taki 
układ handlu wymiennego. Gdy w relacja jest MY, to od razu jest 
współpraca,  współodpowiedzialność,  współdecydowanie, 
współprowadzenie, współodczuwanie, współistnienie. Zwolennicy 
słowa „ego” określiliby, że w relacji znikają dwa ego. Jeśli nawet 
znikają,  to  powstaje  wirtualne  EGO,  związane  z  MY.  Tak  czy 
inaczej  MY  jest  czymś  wyższym,  takim  obszarem  wyższego 
działania, które jest poza JA i JA zawiera w sobie JA i JA.

Współodpowiedzialność

Współodpowiedzialność oznacza, że zawsze jest 50/50 i pozostaje 
poza dyskusją kogo jest większa lub cała wina. Po prostu zawsze 
jest 50/50. Każdy bierze za siebie 100% odpowiedzialności, a w 
relacji za wszystko, co się wydarzy jest  współodpowiedzialność 
50/50. Bardzo często coś widać, a czegoś nie widać. Mężczyzna 
ma  większą  siłę  fizyczną  niż  kobieta,  kobieta  ma  większą  siłę 
psychiczną  od  mężczyzny.  Myśli  kreują  wiele  zdarzeń,  nie 
działanie też kreuje. Podam przykład z życia wzięty. Była sobie 
para żyli razem sześć lat, nie mieli wspólnych dzieci, każde miało 
dzieci z poprzedniej relacji.  W pewnym momencie ich związek 
zaczął  się  rozsypywać.  Nie  istotne  jest  czemu,  bo  do  ziarna 
rozpadu zawsze jest trudno dojść. Nigdy nie wiadomo, gdzie coś 
się zaczyna i gdzie kończy, jak chmury które nie wiadomo skąd 
przychodzą i gdzie znikają. 
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Kobieta miała dość, nie chciała już być w tej relacji. Nie mówiła 
tego  wprost,  nie  poczyniła  też  żadnych  realnych,  widocznych 
działań, które miałyby doprowadzić do tego, aby się rozstali. Nie 
robiła nic, oprócz wyobrażania sobie, że już jest sama i robiła to 
przez trzy lata. Mentalnie tworzyła coś, czego chciała, ale o czym 
swojemu ówczesnemu mężowi nie  powiedziała.  Dla mnie takie 
ukrywanie  jest  tym samym,  co  kłamstwo.  To  miało  wpływ na 
wiele rzeczy, które się wydarzały przez te trzy lata. Aż któregoś 
dnia jej mąż wrócił i powiedział, że się wyprowadza, bo ma inną 
kobietę. Oto jak nie działając ta kobieta doprowadziła do tego, że 
relacja  się  zakończyła.  Mężczyzna  często  „robi  to,  co  kobieta 
myśli”.  To nie  są żarty,  wystarczy być dobrym obserwatorem i 
rozmawiać na temat tego, co się zaobserwowało z partnerką.

Ona mogła czuć się zdradzona przez męża, wręcz pokrzywdzona, 
oszukana,  ale  czy  słusznie?  Przecież  od  trzech lat  chciała  się 
rozstać i tylko strach przed nieznanym powodował, że pozornie 
nic nie robiła, a tak naprawdę kierowała swoje myśli ku temu, aby 
relacja się rozpadła. No i się rozpadła.

Dlatego właśnie napisałem, że zawsze jest 50/50, bo coś widać i 
czegoś nie widać. Są działania, które widać i działania, których 
nie  widać  i  które  nazywam niedziałaniami  gdyż  mają  one 
najczęściej swoje pochodzenie poza fizycznym działaniem.

Kiedyś  byłem  w  relacji  i „zdradziłem”  partnerkę.  Daję  w 
cudzysłowie  gdyż  według  mnie  zdradzić  można  tylko  siebie  i 
swoje  wartości.  Powiedziałem  jej  o  tym,  przyjęła  to.  Za  jakiś 
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tydzień znowu ją zdradziłem i znowu powiedziałem, a ona znowu 
to  przyjęła.  Czułem  się  fatalnie,  podle,  beznadziejnie.  Nie 
rozumiałem dlaczego to zrobiłem, a bardzo chciałem wiedzieć. Po 
krótkim  czasie  ponownie  ją  zdradziłem.  Ona  ponownie  to 
przyjęła, czułem się jeszcze gorzej i zauważyłem, że tylko przy 
niej mam ten stan, sam do siebie nie miałem żadnych pretensji. 
Obserwowałem to dalej spotykając się z nią. I zauważyłem, że ona 
czerpie  siłę  z  moich  zdrad,  po  prostu  w ten  sposób  zyskiwała 
przewagę  w  relacji.  Co  ciekawe  to  był  schemat  obecny  w  jej 
domu, w którym ojciec zdradzał jej matkę, która o tym wiedziała. 
Jak  widać  można  mieć  różne  korzyści  z  faktów  pozornie 
niekorzystnych. Oczywiście rozstaliśmy się, gdyż uznałem że nie 
chcę  brać  udziału  w  takiej grze,  która  jest  u  niej  zupełnie 
nieświadomym działaniem. To właśnie pokazuje jak kobieta (ale 
też  mężczyzna)  potrafi  wpływać  na  swojego  partnera  i  jego 
postępowanie w sposób „niewidzialny”.

Współdecydowanie i współpraca

Współdecydowanie polega  na  tym,  że  razem  znajduje  się 
rozwiązania na poziomie MY i to już wytłumaczyłem wcześniej.
Współpraca  polega  na  symbiozie  w działaniu,  na  tańcu  dwóch 
energii  podczas  banalnych  czynności,  takich  jak  sprzątanie 
mieszkania, przygotowywanie posiłku, sex lub taniec. Oczywiście 
współpraca może iść daleko ponad banały i para może wspólnie 
realizować własne projekty, biznesy, wizje, marzenia. Współpraca 
też  opiera  się  na  zasadach  MY.  Potrzeby  dwóch  osób  są 
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zaspakajane w >=100%. Zadania są dopasowane do umiejętności i 
chęci ich wykonania przez daną osobę. Nie ma sensu nikogo do 
niczego zmuszać. 

Kiedyś  byłem  z  osobą,  która  działała  w  podobny,  nielinearny 
sposób  do  mojego.  Chcieliśmy  zrealizować  wspólnie  pewien 
projekt,  pojawił  się  problem  do  rozwiązania,  w  jaki  sposób 
rozdzielimy  zadania  do  wykonania.  Każde  z  nas  działało 
nielinearnie i nie wiedziało kiedy i co będzie miało chęć robić, nie 
było  mowy  o  jakimś  ustalonym  z  góry  podziale  zadań. 
Wiedzieliśmy, że mamy wykonać wszystkie punkty, aby projekt 
doprowadzić  do  końca.  Potrzebowaliśmy  metody  współpracy, 
takiej abyśmy mogli nadal działać efektywnie, jak samemu, a do 
tego aby to współgrało harmonijnie. Porozmawialiśmy i wkrótce 
pojawiło  się  rozwiązanie.  Na  osobnych  karteczkach  napiszemy 
pojedyncze  zadania  do  wykonania  i  wszystkie  karteczki 
przypniemy pinezkami na dużą tablicę związaną z tym projektem. 
Gdy któreś z nas poczuje, że ma chęć wykonać jedno z zadań, 
wtedy zdejmie karteczkę z tablicy i wykona owe działanie. W ten 
sposób nikt nikomu nie będzie mówić co i na kiedy ma zrobić. 
Niestety  teraz  tutaj  nie  opiszę,  jaka  była  efektywność  tego 
rozwiązania, gdyż porzuciliśmy wykonywanie tamtego projektu z 
powodu rozstania się :) Jednak istotne jest, że przyszedł sposób na 
nielinearne połączenie naszych sił  i  wiem, że kiedyś z kimś na 
pewno ten sposób się przyda, a jeśli nie mi to może właśnie Tobie. 
Jak się chce można zawsze znaleźć rozwiązanie.

Na  koniec  tej  relacji,  o  której  wspominałem  wcześniej,  że 
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pomyślałem sobie  „ona jest pojebana” przyszło mi doświadczać 
tego, że będę ojcem dziecka. Ta relacja skończyła się w czerwcu, 
na przełomie lipca i sierpnia poleciałem do Indii i miałem stamtąd 
lecieć też do Kenii, a wracając planowałem być we Włoszech.
Będąc w Indiach otrzymałem maila o treści „cześć, będziesz tatą”. 
To  mi  zupełnie  rozwaliło  głowę.  Totalnie,  absolutnie, 
maksymalnie.  Akurat  byłem  w ashramie  SaiBaby  i  następnego 
dnia dostałem darshan od SaiBaby. Kolejne trzy dni spędziłem w 
jakimś nadmorskim resorcie w drodze z ashramu do Auroville. 

Trzy dni wielkiej przemiany energetycznej, jaka miała miejsce w 
moim ciele i  psychice.  Nikomu takiego czegoś nie życzę,  choć 
może  i  wielu  osobom  by  to  dobrze  zrobiło.  Zaakceptowałem 
sytuacje w 100% uznałem, że jeśli tak jest to widocznie tak ma 
być,  w  sumie  tamta  relacja  była  dość  udana  pod  wieloma 
względami,  cieszyłem  się,  chyba  nigdy  tak  bardzo  się  nie 
cieszyłem. Zmieniłem swoje plany, postanowiłem wrócić z Indii, 
aby spotkać się z matką naszego dziecka i ustalić wspólnie plan 
działania.  Ona  mieszkała  we  Francji.  Przebookowałem  bilet, 
odpuszczając sobie Kenie i poleciałem do Włoch, a następnie do 
Francji. W ten sposób mój pobyt w Indiach trwał tylko siedem lub 
dziewięć  dni.  Jednak  to  było  tak  intensywne,  że  czułem jakby 
minęły trzy miesiące. Okazało się, że ona nie była zadowolona z 
tego, że wróciłem, nie chciała się ze mną spotkać. Poczułem się 
beznadziejnie tym bardziej, że wylatując z Indii cieszyłem się, że 
jest tak jak jest. 

Nie spotkaliśmy się aż do grudnia owego roku, jakoś pod koniec 
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września napisała mi, że poroniła. Nigdy się nie dowiem czy była 
w ciąży,  czy nie.  Bez znaczenia.  Dostałem doświadczenie dość 
ciekawe, bo przez ten cały czas zacząłem postrzegać świat oczami 
przyszłego ojca. Obserwowałem pary z dziećmi, kobiety w ciąży i 
zastanawiałem  się.  Zadawałem  nowe  pytania  znajomym, 
rodzicom. Pytałem o to dlaczego chcą  lub chcieli mieć dziecko, 
jak  to  jest,  co  się  czuje.  Zadawałem  mnóstwo  pytań  i 
obserwowałem.  Zrozumiałem  też,  że  ludzie  łączą  się  w  pary 
często  mając ze sobą niewiele wspólnego. Każde ma swoje życie, 
swoich znajomych, swoje zainteresowania, nawyki i niespełnione 
(często  do  końca  życia)  marzenia.  Mają  kilka  wspólnych 
płaszczyzn działania: łóżko, stół, chodnik, droga, ekran telewizora 
lub monitora, kanapa, no i potem dochodzi wspólna płaszczyzna 
działania, czyli dziecko lub dzieci.

Takie pary często uczą się współpracy i dzielenia obowiązków w 
obszarze dość odpowiedzialnym i nowym dla obydwojga, czyli w 
wychowywaniu dzieci. To jest konkretne zadanie 24h na dobę.

Jest bardzo mało par, które mają jakieś inne wspólne płaszczyzny 
działania oprócz tych, które wymieniłem powyżej. Z czasem gdy 
dzieci wyjdą z domu znajdują się z pustką, bo przez te wszystkie 
lata  nie  wytworzyli  żadnej  solidniejszej  płaszczyzny wspólnego 
działania.  Więc  pozostaje  im  współżycie  na  płaszczyznach 
banalnych. Dzieci znikają i często energia pary się obniża, jakby 
jakiś sens ich istnienia razem zniknął, odszedł. To musi też być 
ciekawe doświadczenie,  przed którym wielu rodziców się broni 
jak  może  i  uzależnia  od  siebie  swoje  dzieci.  To  są  tak  zwani 
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toksyczni rodzice, którzy podświadomie boją się tego momentu, 
kiedy już nie będą tak bardzo dzieciom potrzebni więc myślą, że 
ogólnie  będą  zbędni,  bo  często  całe  swoje  życiowe  energie 
ukierunkowali na dzieci.

Uważam,  że  dobrze  jest  gdy  para  ma  swój  własny  obszar 
współpracy, współdziałania, i że jest to coś dla nich ekscytującego 
co cementuje ich relacje i  pozwala na bazie tej  ich wyjątkowej 
płaszczyzny działania  wznosić  się  ponad  chmury.  Dzieci  mogą 
być  dodatkową płaszczyzną ich  współpracy.  Dzieci  są  owocem 
relacji a nie jej fundamentem jak to często bywa. Dziecko ma być 
wynikiem a nie przyczyną istnienia relacji. Choć pewnie są pary, 
które w tym życiu mają doświadczyć relacji opartej na takich a nie 
innych płaszczyznach. W końcu zawsze jest tak, jak ma być, bo 
jakby miało być inaczej to by było :)

Wspólna,  wyjątkowa  płaszczyzna  działania  pozwala  też  na 
skupienie energii każdego z partnerów na wspólnym celu, który 
który jest  poza nimi.  Więc znowu ktoś powiedziałby, że jest  to 
jakiś  cel  poza  osobistymi  ego.  „Porzuca  się”  siebie  dla 
inspirującego celu.  Udowodniono,  że  działanie  w  parze 
mężczyzna-kobieta jest efektywniejsze niż działanie w pojedynkę 
lub  w  parach  kobieta-kobieta  lub  mężczyzna-mężczyzna.  Po 
prostu energetyka pary damsko-męskiej jest wyjątkowa i poziomy 
harmonii,  jakie  można  osiągnąć  są  niemożliwe  dla  innych 
konfiguracji. Znam przypadki działania pary kobieta-mężczyzna, 
które  były  nieefektywne  pomimo  tego,  że  pozornie  wszystko 
wyglądało tak jak powinno. Pozornie, bo mężczyzna w tym duecie 
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był  gayem,  bardzo  pasywna  kobieca  osobowość,  a  kobieta  w 
duecie była emanacją męskiej  energii.  Więc to był  taki  dziwny 
duet biznesowy, gdzie mężczyzna przejął rolę kobiety, a kobieta 
mężczyzny.  Nie  mam  nic  przeciwko  osobom  bi  lub 
homoseksualnym,  jednak  taka  konfiguracja  nie  będzie  według 
mnie harmonijna i efektywna, bo kobieta nigdy nie będzie miała 
przysłowiowych  „jaj”,  a  facet  nie  będzie  miał  mentalnych 
zdolności, jakie ma kobieta.

Powrócę  jeszcze  na  chwilę  do  współodpowiedzialności  50/50, 
gdzie każdy bierze w stosunku do siebie samego i swoich czynów 
100% odpowiedzialności. To wymaga świadomości tego, że to co 
robisz wpływa  na  was,  czyli  na  MY.  Jeśli  jesteś sama to 
cokolwiek zrobisz ma wpływ tylko na  ciebie i  twoje życie. Jeśli 
jesteś w relacji to cokolwiek zrobisz ma wpływ na  ciebie,  twoje 
życie i na relację więc pośrednio też wpływa na twojego partnera. 
Jeśli  nadużywasz alkoholu  to  obciążasz tym  swojego  partnera, 
jeśli  nie  dbasz o  siebie  to  ma  to wpływ  na  to  jak  jesteście 
postrzegani  jako  MY.  Jeśli  się  rozwijasz to  to  powoduje  też 
wyższy  wspólny  potencjał  i  większe  możliwości.  Po  prostu 
wszystko, co robisz i też czego nie robisz ma wpływ na  was, na 
MY. To jest naprawdę spora odpowiedzialność i wiele osób tego 
absolutnie nie widzi lub widzieć nie chce. Zawsze można zadać 
sobie  pytanie  „Jaki  wpływ na relację będzie miało to,  co chcę  
zrobić?” Nie pytasz się o wpływ na Ciebie tylko o relację, bo gdy 
jesteś w relacji to liczy się MY ponad Twoje JA.
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Oczekiwania

Wszelkie  oczekiwania  w  relacji  wynikają  z  przeszłych 
doświadczeń,  wyobrażeń,  przyzwyczajeń.  Bardzo  często 
oczekiwanie wiąże się z tym, czego sami nie mamy i chcemy, aby 
ktoś lub coś nam to uzupełniło.  Często sami sobie ani innym nie 
dajemy tego, czego oczekujemy od kogoś. To jest śmieszne, bo 
jeśli czegoś sama sobie nie dajesz to jeśli ktoś będzie Ci to dawać 
to  nawet  tego  nie  zauważysz  albo  odrzucisz.  Oczekiwanie 
pokazuje  coś  ważnego na  co  sobie  nie  pozwalasz  lub  w czym 
wytwarzasz duże napięcie, poprzez które to coś pojawić się nie 
może i wciąż ucieka od Ciebie niczym ugotowane, obrane jajko 
przyciskane do szklanego blatu.

Jak masz jakieś oczekiwania to miej je względem siebie. Dawaj 
drugiemu to, co chcesz otrzymać. Słuchaj też, czego chce partner, 
jeśli spełnisz jego oczekiwania to najprawdopodobniej on spełni 
Twoje lub sam fakt spełnienia ich spowoduje, że spełnią się jakieś 
Twoje oczekiwania.

Często  oczekiwania  są  z  przeszłości  i  są  tak  jakby 
przeterminowane, po prostu w tym momencie to nie jest to, co jest 
Ci potrzebne więc tego nie dostajesz. Bardzo często dochodziłem i 
nadal  dochodzę  do  wniosku,  że  to  co  myślę,  że  jest  dla  mnie 
najlepsze, z czasem okazuje się dość odległe od tego, czego było 
mi naprawdę potrzeba. Po prostu wielokrotnie nie wiemy, co jest 
dla nas najlepsze, bo widzimy siebie i świat z pozycji JA. Bardzo 
rzadko potrafimy zobaczyć siebie z boku, jako jakąś tam osobę w 
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otoczeniu  jakiegoś  środowiska,  przeżywającą  jakieś 
doświadczenia, które są wynikiem całego ciągu doświadczeń, od 
początku pojawienia się w tej rzeczywistości. Tylko dwa razy w 
życiu, w baaardzo głębokim stanie relaksacji i medytacji zdołałem 
zobaczyć  całe  swoje  życie  z  boku.  Wszystkie  zdarzenia,  które 
pozornie nie pasowały do siebie lub miały dziwne okoliczności i 
przedziwną chronologię (bo do tej pory w moim życiu większość 
jest poprzestawiana względem normalnej kolejności zdarzeń, jaka 
ma  miejsce  w  życiu  ludzi)  ukazały  mi  się  jako  jeden  spójny 
obrazek. Znałem wszystkie przyczyny, dlaczego wyglądało to tak, 
a nie inaczej.

Idealnym przykładem jest właśnie pisanie tej książki. Już w 2011 
wiedziałem, że napiszę książkę o Miłości. Nie wiedziałem, kiedy 
to się wydarzy. Nie wiedziałem też, że potrzebuję jeszcze kilku 
dość silnych przeżyć związanych z relacją,  aby mieć pełniejszy 
obraz całości tego, o czym będę pisać. Gdy wszedłem w relację, 
która  była  wyjątkowa  i  ekstremalna  pod  wieloma  względami 
zrozumiałem,  że  właśnie  taka  relacja  mi  się  przytrafiła,  gdyż 
wyraziłem chęć napisania książki o Miłości.

W  2012  udałem  się  do  Ekwadoru,  aby  spędzić  trzy miesiące 
samemu w górach, w domu, w którym teraz piszę. Przyjechałem 
tutaj  pod  koniec  czerwca,  a  książkę  zacząłem  pisać  22.08, 
dlaczego nie zacząłem pisać wcześniej? Bo na początku pogoda 
była  fatalna,  a  potem  przestało  działać  zasilanie  z  baterii 
słonecznej,  więc  pisanie  na  komputerze  było  niemożliwe.  Nie 
mam większego pojęcia o elektryce i naprawianie lub znalezienie 

Biblia Miłości (w. 2013)  www.MaxLove.eu

- 76 -

http://Www.MaxLove.eu/


innego rozwiązania, gdy dom znajduje się trzy godziny pieszo od 
najbliższego miasteczka, jest sprawą dość skomplikowaną. Ale w 
końcu  się  udało.  Teraz  patrząc  na  całość  z  perspektywy  czasu 
widzę,  że  w czerwcu  i  lipcu  nie  byłem gotowy do  pisania  tej 
książki. Ten czas oczekiwania był mi bardzo potrzebny.

Oczywiście, że się denerwowałem, nie akceptowałem tej sytuacji, 
aż w końcu odpuściłem zająłem się tym, co mogłem robić i  co 
sprawiało  mi przyjemność i  uznałem, że  książka  „napisze się”, 
wtedy gdy będzie na to odpowiedni czas. Nie ma sensu stawać się 
don  Kichotem walczącym z  wiatrakami.  Świat  wie  lepiej,  co  i 
kiedy jest nam dane robić, czego i z kim doświadczać. Najlepsze 
działania  to  takie  bez  wysiłkowe,  które  pojawiają  się  same  z 
siebie.  Cierpliwość i  akceptacja to dwie wielkie lekcje Miłości. 
Cierpliwość oznacza pogodzenie się ze stanem taki jaki jest, to nie 
oznacza,  że nie mamy robić  nic  w kierunku tego,  aby ten stan 
zmienić.

Dzień,  w  którym  usiadłem  i  zacząłem  pisać  był  wspaniały. 
Wiedziałem, że tak będzie, bo zawsze tak jest, gdy piszę, są to 
momenty  pisania,  wyczerpania  i  porannego  napięcia  i  znowu 
pisania.  Dlatego  lubię  pisać,  gdy  jestem  sam.  Tutaj  świat  nie 
chciał  spełnić  moich  oczekiwań  przez  dwa miesiące  i  te  dwa 
miesiące mogły być cierpieniem, udręką, zdenerwowaniem, tylko 
czy  coś  by  to  zmieniło?  Czy  to  wpłynęłoby  na  moje  lepsze 
samopoczucie? Czy osoby dookoła mnie by na tym zyskały? Czy 
to byłoby tożsame z ideą tworzenia osobistego raju? NIE. A do 
tego  postępując  w  ten  sposób  oddawałbym  władzę  nad  sobą 
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okolicznością. 

W relacji, gdy oczekujemy i gdy partner naszych oczekiwań nie 
spełnia to wtedy ma on nad nami władze, bo to jak postąpi ma 
wpływ  na  Twoje  samopoczucie.  Stajesz  się  wtedy  marionetką, 
nieświadomie oddajesz nad sobą władzę komuś, kto może nawet 
tej władzy nie chce. Ugruntowanie w sobie jest podstawą zdrowej 
relacji  MY. Wiem, wiem raz piszę,  gdy jest  MY nie  ma JA,  a 
potem piszę, aby być ugruntowanym w sobie.  To są takie niby 
pozorne  sprzeczności.  Dwa  silne  JA  oddane  idei  MY  mogą 
stworzyć bardzo silne MY. Dwa silne JA nie oddane idei MY będą 
cały czas walczyć ze sobą. Dwa słabe JA oddane idei MY mogą 
stworzyć stabilne MY, dwa słabe JA nie oddane idei MY mogą 
uzależnić się od siebie w bardzo destrukcyjny sposób. 

Po  tych  wszystkich  latach  i  wielu  relacjach,  w  jakie  byłem 
zaangażowany i tak stwierdzam, że temat relacji jest tematem bez 
dna, nie ma za bardzo schematu, są jedynie pewne prawa, które 
relacją rządzą. O wiele łatwiej jest przewidzieć reakcje rynku na 
dane  ekonomiczne  lub  na  nowy  produkt  niż  przewidzieć 
zachowania drugiej osoby, która jest zaangażowana emocjonalnie. 
Miłość jest nuklearna, atom radioaktywny jest niestabilny, nie da 
się  określić  jego  położenia,  ani  tego  kiedy  nastąpi  rozpad 
połowiczny. Miłości nie da się określić i nie da się przewidzieć, 
można jedynie przypuszczać, Miłości nie można też zamknąć w 
klatce, bo Wolność to drugie imię Miłości.
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Wolność

Gdy  się  urodziłaś  nie  posiadałaś  niczego.  Wolność  jest  darem 
Boga/Stwórcy/Kryszny/Allaha/???/Nieskończoności/...  Wolność 
jest  stanem,  który  można  czuć.  Jest  to  wartość  bardzo  istotna, 
dlatego  właśnie  karą  dla  człowieka  jest  więzienie,  czyli 
pozbawianie  go  wolności.  Ludzie  mają  różne  poziomy 
świadomości, dusze inkarnowane w ludziach moją różne poziomy 
zrozumienia.  Prawo,  zasady,  reguły  i  zakazy  są  pewną  formą 
kompromisu, aby społeczeństwo w miarę dobrze funkcjonowało. 

Nawet  jeśli  stracisz  wszystko to,  co posiadałaś  materialnego to 
nadal jesteś wolna i możesz tworzyć dalej swoje życie, a utracone 
dobra  materialne  możesz  z  powrotem  stworzyć.  Gdy  ktoś  Cię 
pozbawi wolności to jest prawdziwa strata. Zazwyczaj rodzice w 
jakimś stopniu ograniczają wolność dzieci, robią to z troski, chcą 
je  chronić,  gdyż  dziecko  jest  nieświadome  rożnych 
niebezpieczeństw.  I  jedynym  wyjściem,  aby  go  ochronić  są 
zakazy.  Ich  skutek  jest  taki,  że  zakazy  i  ograniczenia  zostają 
wpisane w system dziecka i potem gdy dorasta nadal się ogranicza 
poprzez  własne  działania  lub  poprzez  kreowanie  sytuacji  i 
wybieranie osób tak, aby nadal dostawać to, co zna z dzieciństwa 
czyli  ograniczenia.  Czasami rodzice nadużywają swej  „władzy” 
rodzicielskiej  i  pod  hasłem  „to  dla  twojego  dobra”  stwarzają 
dziecku całkiem solidne więzienie. 

Zazwyczaj wchodzimy w pierwsze relacje jeszcze mieszkając z 
rodzicami, potem gdy wychodzimy z domu bardzo często od razu 
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wchodzimy w relacje.  Powodem opuszczenia  domu rodzinnego 
jest  małżeństwo  lub  po  prostu  decyzja  o  zamieszkaniu  z 
partnerem.  Najczęściej  nie  zdajemy  sobie  sprawy  z  tego 
wszystkiego,  co  mamy zaprogramowane  i  wyniesione  z  domu. 
Często tzw. docieranie się w relacji polega na tym, że dochodzą do 
głosu  zasady  Twojego  domu  rodzinnego  i  domu  rodzinnego 
Twojego partnera.  Zazwyczaj młode pary nie miały możliwości 
mieszkać samemu przez rok czy dłużej i zobaczyć, jak bardzo to 
co  „ich”  pochodzi  z  rodzinnego  domu i  zostało  przejęte  takie, 
jakie było w podobny sposób, jak bez zgody dziecka przydziela 
się  mu  jakieś  wyznanie.  Aby  zorganizować  życie  i  dom  po 
swojemu  i  zrozumieć  też  lepiej  samego  siebie  potrzeba 
pomieszkać samemu jakiś czas, pół roku, rok lub dłużej i należy 
mieć świadomość tego, aby odnaleźć siebie i dokonać zmian. Tego 
nikt nie uczy. 

Więc wchodząc w relacje jest dla Ciebie oczywiste, że w relacji 
będą zakazy, nakazy, ograniczenia i reguły. Ty postawisz swoje, 
on  postawi  swoje  i  razem  będziecie  żyć  w  nieświadomości 
samoograniczeń. Według mnie różne prawa i zakazy w państwach 
zostały kiedyś ustalone, aby chronić ludzi o wyższej świadomości 
przed ludźmi o niższej świadomości. Tak jak wspominałem Dusze 
inkarnowane  są  na  różnym  poziomie  rozwoju.  Zakazy  są  dla 
niskich świadomości, dla osób które nie za bardzo rozumieją czym 
jest  kłamstwo,  kradzież,  napad,  morderstwo.  Buddyści 
powiedzieliby,  że  prawa  chronią  mniej  świadome  dusze  przed 
skutkami karmicznymi. 
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Zakaz  jest  tylko  zakazem,  jest  tym  samym,  co  znak  z 
ograniczeniem  prędkości  na  drodze.  On  tam  stoi  i  jemu  jest 
wszystko  jedno  czym  jest.  Zakaz  sam  w  sobie  nie  ma  żadnej 
mocy,  dopiero  egzekwowanie  złamania  zakazu  powodują,  że 
zakaz ma moc. 

Czy  chcesz  całe  życie  pilnować  swojego  partnera  jak  dziecka? 
Czy chcesz całe życie zachowywać się jak dziecko w stosunku do 
rodziców i łamać zakazy? To bezsensowna i beznadziejna gra dla 
dzieci.  Bądźmy  dorośli  i  odpowiedzialni.  Nakazanie  Twojemu 
partnerowi wierności wobec Ciebie nie spowoduje jego wierności, 
co najwyżej zablokuje jego czyny lub spowoduje kłamstwa, lub 
jeszcze inne dziwne rzeczy. Gdy stawiasz zakaz od razu stajesz się 
strażnikiem  tego  zakazu,  bycie  strażnikiem  powoduje  napięcia, 
podejrzenia,  niepewność.  I  brak  zaufania  względem  twego 
partnera.

Nie możesz wymagać od partnera, aby był w stosunku do Ciebie 
fair pod wpływem zakazów. To śmieszne. To jak tresura psa, który 
jak coś źle zrobi dostaje karę i w ten sposób na zasadzie kary i 
nagrody uczy się jak ma się zachowywać, aby być nagradzanym, a 
nie karanym. Gdy tylko Ciebie nie będzie w pobliżu pies zrobi to, 
co tłumił cały czas. Kara powoduje, że ktoś nie działa z wolnej 
woli,  tylko  działa  powodowany  strachem  przed  karą.  To  bez 
sensu,  to  nie  ma  nic  wspólnego  z  Miłością,  akceptacją, 
współodpowiedzialnością  i  dojrzałością.  To zwykła dziecinada i 
gra w policjanta i złodzieja. Daruj sobie taką relację, bo będzie 
pełna napięć, pilnowania, podejrzeń. Daj sobie wolność, zacznij 
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od siebie.  Zastanów się dlaczego chcesz komuś dawać zakazy? 
Czy Ty też  potrzebujesz  zakazów,  bo  bez  nich  zaczniesz  robić 
wszystko,  co  Ci  się  będzie  podobać  bez  patrzenia  na 
konsekwencje swoich czynów? 

Czasem  nadmierna  ilość  zakazów  jest  konsekwencją 
nadopiekuńczości rodziców. Dziecko ma się uczyć poprzez własne 
doświadczenie, a nie poprzez kary ze strony rodziców. To nie uczy 
dziecka odpowiedzialności, a jedynie uczy go, że musi mieć kogoś 
kto go będzie pilnować. 

Znam trzy pary, które w obawie przed zdradą, tylko nie wiem czy 
własną  czy partnera,  czy z  jednej  i  drugiej  strony,  zastosowały 
sobie  za  obopólną  zgodą  zasadę.  Zawsze  i  wszędzie  chodzą 
razem, nawet pracują w tym samym miejscu. Spotkać się mogę 
tylko z obojgiem, nie ma mowy spotkać się z jednym z nich. Ktoś 
nazwał takie zachowanie „celebrowaniem własnej zazdrości”. To 
nie ma szans przetrwać, może pozornie będzie tak do końca ich 
życia, jednak ściśnięcie sprężyny, a to właśnie te pary robią musi 
spowodować uchodzenie gdzieś tej energii. 

Gdy  stajesz  się  pełnoletnia,  samodzielna,  świadoma i 
samowystarczalna  wtedy  już  mało  kto  jest  w  stanie  Ci 
czegokolwiek zabronić, wtedy możesz zobaczyć do czego jesteś 
zdolnym. Miałem taki okres  w swoim życiu, wolność, pieniądze i 
trzy lata  życia  bez  konieczności  pracowania.  Efekty  bardzo 
ciekawe,  ekstremalne,  z  jednej  strony  próbowałem  czego 
chciałem, nie miałem zbytnio żadnych zasad, oprócz tych, które 
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sam sobie ustalałem. Ta ekstremalność była dwutorowa z jednej 
strony wszystko co „niemoralne i złe” z drugiej strony rozkwit i 
wiele  uświadomień,  które  spowodowały  radykalne,  wznoszące 
zmiany  w  moim  życiu.  Żeby  do  tego  doszło  musiałem 
doświadczyć  konsekwencji  różnych  czynów  na  sobie.  Ktoś 
mógłby powiedzieć, że to był upadek powodujący wielki rozkwit i 
wzrost. Wiele rzeczy w życiu dzieje się dwubiegunowo, to chyba 
taka jakaś równowaga środka.

Wolność jest darem i nikt nas nie nauczył żyć w wolności, dlatego 
wolności  ludzie  po  prostu  się  boją.  Boją  się  siebie  i  swoich 
czynów, gdyby mogli  wszystko (a  mogą cały czas)  i  gdyby za 
wszelkie  czyny  nikt  ich  nie  mógł  ukarać.  Wolność  oznacza 
robienie nie tylko tego, co jest zakazane. Jak mogłaś zauważyć na 
moim przykładzie wolność miała skutki dwubiegunowe. Myślę, że 
zawsze tak będzie, bo żeby znaleźć środek trzeba poznać jakieś 
dwa  przeciwległe  bieguny.  Życie  samo  Ciebie  doprowadzi  do 
równowagi,  zaufaj,  doświadczysz  to  czego masz doświadczyć i 
jeśli  zechcesz  znajdziesz  swój  punkt  równowagi.  Życie  bez 
zakazów  tylko  z  wewnętrznym  sumieniem  i  w  poczuciu 
odpowiedzialności może z dziecka stworzyć dojrzałą istotę. 

To że jesteś pełnoletnia, że prowadzisz samochód, możesz pić i 
palić i może masz nawet dziecko nie znaczy, że jesteś dojrzała. To 
zupełnie inna kwestia.  Wielu rodziców bierze odpowiedzialność 
za życie swoich dzieci, a tak naprawdę nie potrafią bez zakazów 
brać odpowiedzialności za swoje własne czyny.  Niczym się nie 
różnią  od  własnych,  nieświadomych  dzieci.  Dzieci  wychowują 
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dzieci i nie chodzi o wiek, tylko brak dojrzałości. 

Jakoś zawsze ceniłem sobie wolność i robiłem wiele żeby moją 
wolność  pokazać.  Gdy widziałem „płot”  musiałem przez  niego 
przejść, zakaz trzeba było złamać, zasady savoir-vivre ignorować i 
być  spontanicznym.  To  się  nazywa  doświadczanie  życia, 
poznawanie jego różnych aspektów, to jest podążanie za duchem 
wolności,  za  duszą,  która  jest  wolna.  Jedynym  ograniczeniem 
duszy jest fizyczne ciało, to już wystarczające więzienie dla duszy, 
która  w  innych  wymiarach  niż  materialny  może  „wszystko” 
niczym we śnie. 

Wolność przeraża, rodzisz się wolna, wolność jest jak pole trawy 
sięgające  z  każdej  strony  po  sam  horyzont.  Bez  ograniczeń.  I 
właśnie  tej  przestrzeni  wolności  nie  moglibyśmy  doświadczyć 
gdyby  nie  było  ograniczeń.  Poprzez  zapełnianie  tej  przestrzeni 
możemy doświadczyć  wielkości  przestrzeni.  Nie  robi  na  Tobie 
wrażenia spoglądanie w dzień w niebo, w jakąś tam mniej więcej 
nieskończoność,  ale  gdy staniesz przy drapaczu chmur lub pod 
łukiem  triumfalnym,  wtedy  mówisz  „wow”.  To  wyraz 
doświadczenia  przestrzeni  poprzez  jej  ograniczenie  budowlą. 
Poprzez budowlę możesz zobaczyć wielkość, ale widzisz wielkość 
budowli i nadal nie widzisz całej przestrzeni. To samo ma miejsce 
z wolnością, dostajesz ją w darze i często nie potrafisz jej docenić 
zanim  Ci  jej  nie  zabiorą  lub  nie  ograniczą.  Dzięki  temu 
doświadczasz wolności. To doświadczanie na zasadzie negatywu, 
tak samo jak miałem z doświadczeniem MY w relacji z partnerką 
totalnie nastawioną na JA JA JA. 
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Mówi  się,  że  pies  który  będzie  całe  życie  na  3  metrowym 
łańcuchu, gdy zdejmie mu się ten łańcuch to nadal nie ruszy się 
poza znane sobie 3 metry. Wolność to stan wewnętrzny. To też 
przyzwyczajenie.  Wyobraź  sobie,  że  teraz,  w  tym  momencie 
swojego życia  dostajesz 100% wolności, bez względu na to ile 
masz  lat,  ile  pieniędzy,  jakie  zobowiązania,  jakie  ograniczenia 
fizyczne, mentalne, czy intelektualne są obecne w Twoim życiu. 
Dostajesz  wolność  totalną,  absolutną,  stuprocentową.  Możesz 
zmienić  miejsce zamieszkania  na jakie  tylko sobie  zapragniesz, 
możesz wyruszyć w jakąkolwiek podróż, możesz wybrać partnera 
lub  partnerów,  jakich  tylko  zechcesz,  możesz  kupić,  co  tylko 
zechcesz i możesz robić każdego dnia cokolwiek zechcesz. Czy 
taka  wizja  Cię  nie  przeraża?  Założę  się,  że  tak.  Jeśli  nie,  to 
gratuluję – zrób to albo ograniczmy trochę wolność,  żeby było 
łatwiej: możesz zmienić miejsce zamieszkania na jakiekolwiek na 
świecie, możesz zmienić zajęcie zarobkowe na  takie, o którym 
zawsze marzyłaś i   możesz w tym nowym miejscu wykreować 
siebie „na nowo”. Mam nadzieję, że już jest łatwiej.

Miłość to wolność, życie to wolność, życie to Miłość. Spójrz na 
naturę czy tam są zakazy czy jest wolność? Tak, wiem zwierzęta 
to nie ludzie tylko czy wśród zwierząt jest więcej przemocy niż 
wśród ludzi? Ludzie zabijają rocznie ponad 40 miliardów zwierząt 
w  celach  konsumpcyjnych,  oprócz  tego  sami  sobie  wyrządzają 
wiele krzywdy, a nawet zabijają siebie nie wiadomo po co. Może 
to  właśnie  brak  pełnej  wolności,  powoduje  te  wszystkie 
wynaturzenia.
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Bardzo często ludzie, gdy im postawisz płot i powiesz  „tam nie  
możesz  iść” to  od  razu  będą  myśleć  o  pójściu  tam  gdzie  nie 
można.  W  ten  sposób  możesz  mieć  nad  nimi  władzę  i  dając 
zakazy  powodować,  że  będą  je  łamać  i  wtedy  będą  w  łasce 
sędziego,  policjanta  lub  innego  zwierzchnika  prawa.  Zwykła 
manipulacja w celu sprawowania władzy. Czy o to Ci chodzi w 
relacji? Czy to ma być część Twojego osobistego raju? 

W mitycznym, biblijnym raju był jeden zakaz, człowiek go złamał 
i  podobno  jako  ludzie  nadal  ponosimy  konsekwencje  złamania 
tego zakazu, bo nie żyjemy w raju. Według mnie w raju nie było 
zakazów,  bo  do  raju  może  trafić  tylko  bardzo  świadoma  i 
odpowiedzialna  istota.  Więc  może  jest  jeden  zakaz  „bycia 
nieświadomym”.

Wolność  jest  darem,  który  zazwyczaj  człowiek  odrzuca,  a 
odrzucając  podstawowy  dar,  jaki  dostaje  od  życia  z  urzędu 
odrzuca  również  wszystko  z  czym  wiąże  się  życie  wolnego 
człowieka.  A czy jest  coś piękniejszego niż życie w całkowitej 
wolności?

W jednej relacji powiedziałem mojej partnerce „jesteś wolna, rób 
co  chcesz”  nie  ogarnęła,  nie  mogła  tego  przyjąć.  Zaczęła  się 
dopytywać,  co  mam na myśli  poprzez  wolność,  jak  ona  ma to 
rozumieć, jaka jest moja definicja wolności itd. Dostała coś, czego 
chyba nigdy jej nikt nie dał i nawet ona sama sobie tego nigdy nie 
dała. To był dar wykraczający poza nią. A może od razu bała się, 
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że  jeśli  daję  jej  wolność  to  sam  też  jej  chcę  i  zaczęła  sobie 
wyobrażać,  co  będę  robił  na  przykładzie  samej  siebie,  co  ona 
będzie robić. Jeśli nie ma zgodności co do wartości kluczowych w 
relacji to nie ma ona racji bytu. To proste. 

Moja była żona chciała mnie mieć tylko dla siebie. Chciała, abym 
stał  się  jej  własnością to ona chciała decydować z kim i  kiedy 
będę się spotykał, kiedy będę w domu i nawet chciała decydować 
o  tym jak  będę  spędzał  weekendy.  To  była  straszna  klatka  po 
prostu,  ta  klatka  powodowała  odwrotność  tego  do  czego  miała 
mojej byłej  żonie służyć. 

Ale miałem też relację, gdzie została mi dana wolność  „rób, co 
chcesz, jak chcesz sypiać z innymi kobietami to Twoja sprawa”. 
Podczas tej trwającej ponad dwa lata relacji nawet nie pomyślałem 
o  tym,  aby  kochać  się  z  inną  kobietą.  Zakaz  tworzy  napięcie, 
napięcie  potrzebuje  rozładowania.  Bez  zakazu  nie  ma  napięcia 
więc  nie  ma  potrzeby  rozładowania.  Brak  zakazów  to 
rozluźnienie. 

Jestem wolny, Ty też jesteś wolna, jesteśmy dorośli i sami mamy 
decydować  o  naszych  życiowych  wyborach,  nie  potrzebujemy 
strażnika. 
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Marzenia

Kolejnym  skutkiem  ograniczenia  wolności  jest  strach  przed 
realizacją marzeń. Marzenia są wykroczeniem poza znany obszar, 
a najczęściej znany obszar jest jakiejś wielkości, dlatego że poza 
tym, co znane są różne zakazy. Więc boimy się spełniać marzenia. 
Wymówki  mamy  różne,  tak  naprawdę  każda  wypowiedź 
usprawiedliwiająca  porzucenie podążania za  marzeniami  jest 
wymówką.  Jest  czymś  dość  dobrze  brzmiącym często  nawet 
absolutnie  logicznym  i  zrozumiałym  dla  każdego  komu  to 
powiemy.  Jednak  tak  naprawdę  te  wszystkie  wymówki  są 
podświadomymi działaniami, jakie podjęliśmy z wyprzedzeniem, 
aby  nie  pozwolić  sobie  na  wolność  spełniania  marzeń.  Bardzo 
często  relacja  też  służy,  jako  bardzo  solidna  wymówka  do 
niespełniania  marzeń.  Z moich obserwacji  wynika,  że  osoby w 
relacjach  spełniają  mniej  marzeń  od  singli.  Relacja  zacieśnia 
wolność tak bardzo i  ma do tego tak racjonalne wymówki,  jak 
dzieci, dom do kupienia, kredyty do spłacania, zbieranie pieniędzy 
na to, czy tamto itd. Relacja dla większość ludzi oznacza koniec 
ich  osobistych  marzeń,  koniec  życia  i  początek  szarej 
codzienności  opartej  na  schematycznym  życiu  podzielonym  na 
prace,  jedzenie,  spanie,  sex,  telewizje  i  innego  rodzaju 
powtarzające się i już od dawna nie bawiące rozrywki. 

Ludzie, którzy nie spełniają swoich marzeń, którzy je gdzieś tam 
porzucają  z  jakiś  powodów  tak  naprawdę  na  starość  są 
nieszczęśliwi. Lubię zadawać ludziom różne pytania, szczególnie 
cenie sobie odpowiedzi ludzi w podeszłym wieku, oni w końcu 
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wiele  przeżyli  i  zrozumieli.  Mają  wielką  życiową  mądrość 
wynikającą z doświadczeń, a nie z czytania książek. Pytałem się o 
niespełnione marzenia, czy jest coś co, gdyby można było cofnąć 
czas,  zmieniliby. Mój dziadek powiedział,  że jego największym 
marzeniem  była  podróż  do  Ziemi  Świętej  do  Jerozolimy. 
Powiedział  mi,  że  w  latach  '70  chciał  się  wybrać  na  taką 
wycieczkę, jednak koszt jej wynosił wtedy tyle, ile kosztowała go 
budowa połowy domu. To było w Polsce,  gdzie w ówczesnych 
czasach zarabiało się 20$ miesięcznie więc relacje cenowe były 
bardzo dziwne.  Mojego dziadka było stać na tą  podróż,  jednak 
rodzina mu ją odradziła. Potem jakoś tak wyszło, że nie poleciał. 
Gdy się go o to pytałem miał ponad 80 lat i już zdrowotnie nie był 
w stanie wybrać się w taką podróż. To smutne patrzeć na osobę, 
która mogła swoje marzenie spełnić wiele razy, jednak tego nie 
zrobiła  i  umrze  z  niespełnionym  marzeniem  i  możliwe,  że 
niepogodzona z własnymi decyzjami w tym temacie.

Mój  znajomy  odpowiedział,  że  w  pewnym momencie  swojego 
życia mógł wejść na ścieżkę zawodowej kariery gracza w kręgle i 
tego nie zrobił, a było to zawsze jego marzeniem gdyż grał, był w 
tym dobry i uwielbiał to robić. Wybór innej drogi był logicznym 
argumentem, który mógł  go w pełni  usprawiedliwić,  jednak on 
sam przyznał,  że bał się to zrobić.  Strach ma wielkie oczy, ale 
wielkie są tylko oczy, reszta ciała jest mniejsza od mrówki. 

W  relacji  łatwiej  jest  spełniać  marzenia,  bo  jest  zespół  do 
spełniania  marzeń,  ten  zespół  to  MY.  Symbioza,  dwie  energie, 
większa  siła,  większe  skupienie,  większa  efektywność,  większe 
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pole rażenia. Porzuć zbiorową halucynacje hołdującą niespełnione 
marzenia. 

Z moich obserwacji z punktu widzenia dziecka moich rodziców 
oraz  obserwacji  mojego  brata,  dalszej  rodziny,  przyjaciół, 
znajomych  i  rodzin  zupełnie  mi  obcych  doszedłem  do  dość 
radykalnego wniosku – dzieci są materialną formą niespełnionych 
marzeń rodziców. 

Ty  jako  dziecko  miałaś  jakieś  marzenia,  ale  nie  mogłaś  ich 
spełniać, bo podlegałaś pod decyzje  twoich rodziców, poza tym 
musiałaś chodzić do szkoły podstawowej, liceum i może potem, 
już  w  wieku  dorosłym,  na  uniwersytet,  potem  możliwe  że 
musiałaś zacząć zarabiać no i następny krok to spotkanie Miłości 
Twojego  życia  i  tworzenie  rodziny.  O  ile  rodzina  jest  tylko  2 
osobowa  to  jeszcze  można  spełniać  marzenia,  ale  jeśli  zaraz 
pojawia  się  wasze  dziecko,  wtedy  większość  marzeń  rodziców 
idzie w odstawkę. Tak naprawdę marzenia już wcześniej poszły w 
odstawkę i dlatego pojawiło się dziecko. 

Zacznijmy od Twoich rodziców, oni kiedyś mieli jakieś marzenia, 
których nie zrealizowali z powodu różnych zakazów, ograniczeń, 
zasad  i  innych  ograniczających  zewnętrznie  i  wewnętrznie 
czynników.  To  co  tłumione  ma  być  niewidoczne  więc  zostaje 
przelewane  do  podświadomości,  lub  jak  wolisz  wkładane  do 
szuflady, do której lepiej nie zaglądać, bo może zaboleć, a nawet 
można się popłakać. Taka szuflada ma ograniczoną pojemność i w 
pewnym  momencie  nie  można  już  jej  domknąć,  energia 
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zgromadzona  w  szufladzie  pragnie  zaistnieć,  ściśnięcie  im 
większe  tym większa  siła  otwierająca  szufladę.  No  i  wtedy  te 
energie z szuflady są kierowane w kreację nowego życia, nowej 
formy  materialnej  pod  postacią  dziecka.  Twoje  dziecko  ma 
wewnętrzny  program  zrealizowania  marzeń,  jakie  Ty  i  Twój 
partner  stłumiliście.  Tak  samo  Ty  i  Twój  partner  zostaliście 
stworzeni  z  programem  zrealizowania  stłumionych  marzeń 
waszych rodziców. 

Z jednej strony rodzice chcą aby dzieci spełniały to, czego oni nie 
odważyli  się zrobić.  Z drugiej  strony (znowu wychodzą te dwa 
bieguny!!!)  rodzice działają automatycznie i gdy tylko zobaczą u 
swego  dziecka  zachowania,  działania  ujawniające  program 
spełniania  marzeń,  z  którym  przyszły  na  świat  to  zostają 
wszelkimi,  możliwymi  sposobami  tłumione.  Po  prostu  rodzice 
tłumili te marzenia w sobie i gdy widzą je na zewnątrz w postaci 
emanującej z dziecka to od razu automatycznie postępują tak, jak 
postępowali z nimi ich rodzice i oni sami ze sobą. Wiem brzmi 
paranoicznie. 

Forma,  w  jakiej  dzieci  mają  spełnić  marzenia  rodziców  jest 
drugorzędna.  Marzenia są matrycą, a ich fabuła może być różna. 
Jeśli marzeniem rodzica było bycie artystą malarzem to dziecko 
nie  musi  być  malarzem  może  być  rzeźbiarzem,  muzykiem, 
aktorem. To bez znaczenia. 

Gdy dziecko postawi się swoim rodzicom i pomimo ich różnych 
zabiegów będzie spełniać programy, z jakim przyszło na świat to 
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podczas  swej  drogi  nie  będzie  miało  zewnętrznego  wsparcia 
rodziców.  Jedyne wsparcie będzie  wewnętrzne/podświadome,  to 
dane poprzez sam akt poczęcia. I kiedy dziecko pomimo różnych 
trudności, a największą będzie dla niego przezwyciężenie oporu 
rodziców i dalszej rodziny, osiągnie to, co rodzice kiedyś marzyli 
dla siebie, wtedy zyska wielkie ich poparcie. Choć czasem  owo 
poparcie może być nadal niewypowiedziane wprost.

Mówi się o przedłużaniu gatunku, ale nie mówi się, że dzieci są 
przedłużeniem  rodziców.  Ich  kolejnym  pnączem,  które  mają 
sięgać dalej i dalej, wyżej i wyżej, szerzej i szerzej. 

Jedna  z  moich  byłych  partnerek  od  dziecka  jest  artystką  i  od 
zawsze nie ma poparcia swoich rodziców w tym co robi. Jej mama 
maluje hobbystycznie. Od zawsze jej było mówione  „na sztuce 
się  nie  zarobi”,  „ze  sztuki  nie  można  wyżyć”,  takie 
programowanie  sprawiło,  że  ona  cały  czas  działa  artystycznie, 
jednak  nie  ma  z  tego  żadnych  pieniędzy,  pomimo  że  jest 
utalentowana bardzo wszechstronnie. Po prostu słowa rodziców są 
jak  echo,  które  rozbrzmiewa  w  jej  głowie  i  powoduje,  że  jej 
działania są jakieś niekończone, rozproszone i przez to nie odnosi 
„sukcesu”.  Poprzez  ten  program  rodziców  dokonuje  wyborów 
potwierdzających  to,  co  jej  zostało  wpojone.  To  tak  jakby  Ci 
wpojono, że nic nie można dostać za darmo i ktoś kiedyś daje Ci 
wybór:
A – będzie ciężko pracować na samochód Twoich marzeń 
B ‒ ktoś Ci podaruje samochód Twoich marzeń. 
W wersję B nie wierzysz, wybierzesz to w co wierzysz. 
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Bardzo  istotne  jest  to,  aby  zaakceptować  wszelkie  działanie 
rodziców,  oni  robią  wszystko  najlepiej  jak  potrafią  zgodnie  z 
świadomością  jaką  posiadają.  Każdy  człowiek  ma  swoje 
ograniczenie,  które  często  mu  doskwierają  przez  całe  życie. 
Należy  to  zrozumieć,  zaakceptować,  możesz  powiedzieć  „robię 
tak samo”, bo gdzieś też tak robisz, to jest wielki krok do tego, 
aby nastąpiła zmiana. 

Marzenia idą na fali wielkiej energii kreacji. Porównałbym siłę tej 
energii  do  siły  energii  seksualnej  dającej  życie.  Po  prostu  w 
obydwu  przypadkach  jest  to  inna  emanacja  twórczej  energii 
Miłości.  Przecież wszystko jest Miłością. Stan zakochania, stan 
determinacji przy realizacji marzeń są do siebie bardzo podobne. 

Dwubiegunowość – dualizm

Dwubiegunowość  doświadczeń  polega  na  tym,  że  na  początku 
masz  jeden  punkt  widzenia  w  danym  temacie.  Następnie 
poznajesz  jakiś  inny  punt  widzenia,  który  będzie  drugim 
biegunem. Ty jesteś wynikiem dwóch punktów widzenia, dwóch 
biegunów  Twojej  mamy  i  taty.  Więc  w  życiu  też  będziesz 
oscylować  pomiędzy  dwoma  biegunami.  Mając  dwa  punkty 
widzenia możesz je połączyć i stworzyć linię, po której będziesz 
się  „poruszać”.  Poruszanie  się  po  linii  jest  tzw.  Twoim 
horyzontem,  który  możesz poszerzać.  Jednak poruszanie  się  po 
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linii od jednego do drugiego ekstremum jest dość mało stabilne, 
bo  tworzy  „górki  i  dołki”  niczym sinusoida.  Więc  w  pewnym 
momencie,  gdyż  zrozumiesz  lepiej  całą  linię,  możesz  znaleźć 
wspólny mianownik dwóch biegunów i w ten sposób zagiąć linie, 
z której powstanie okrąg, po którym będziesz się poruszać. 

Następnie zaczynasz eksplorować obszar wewnątrz okręgu,  gdy 
go z eksplorujesz to będziesz działać na płaszczyźnie całego koła. 
To  już  jest  całkiem  ciekawe  doświadczenie.  Następnie  możesz 
odpowiednio  okręcając  koło  eksplorować  tworzącą  się  kule 
doświadczeń, którą też możesz powiększać.  Całość doświadczeń 
możesz  skondensować  w  nowy punkt  (nasiono)  zawierający  w 
sobie całą kulę doświadczeń tak, jak nasiono zawiera w sobie całą 
roślinę. 

Na przykładzie wyglądałoby to tak, że jesteś tzw. introwertykiem i 
to jest  Twój punkt postrzegania świata. Następnie odkrywasz w 
sobie aspekt ekstrawertyczny i  w tym momencie masz już dwa 
bieguny,  zaczynasz  tworzyć  Twój  horyzont  doświadczeń 
pomiędzy  introwertyzmem,  a  ekstrawertyzmem.  Poszerzysz 
horyzont aż w końcu  zobaczysz, że jedno jest takie, jak drugie i 
tworzysz  okrąg  z  linii  horyzontu.  Zaczynasz  eksplorować 
przestrzeń wewnątrz okręgu. W ten sposób stajesz się elastyczna i 
potrafisz w każdej prawie chwili być intro lub ekstrawertyczna, 
następnie okręcasz okrąg wokół własnej osi i zaczynasz tworzyć 
kule,  widzisz,  że określenia introwertyzmu i  ekstrawertyzmu są 
beznadziejnym  uproszczeniem  wszystkich  barw  tych  zjawisk. 
Tworząc kulę wznosisz się ponad ograniczenie dwóch biegunów i 
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stajesz się wolna od uwarunkowań, bo znasz siebie doskonale. 

 . 
 _______
 

                                    ----->

                                   -----> .(nasiono)
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W  ten  sposób  w  życiu  poznajesz  i  zyskujesz  coraz  większą 
świadomość  jakiegokolwiek  obszaru.  Tak  naprawdę  szkoła  po 
części działa tym sposobem, promocja do kolejnej klasy, egzamin, 
klasówka są przejściem do kolejnego etapu  – linii, okręgu  i kuli 
lub kolejnego punktu (nasiona).

Gdy jesteś  sama masz  swój  punkt  widzenia,  gdy  wchodzisz  w 
relacje  dochodzi  punkt  widzenia  Twojego  partnera.  To  bardzo 
cenne w relacji, aby były dwa punkty widzenia zamiast jednego, 
któremu  drugi  jest  podporządkowany.  Wtedy  razem  tworzycie 
linie Ty wprowadzasz partnera w obszary bliższe Twojego punktu 
widzenia,  a  on  prowadzi  Cię  w  obszary  jemu  znane.  Dlatego 
bardzo  ważne  jest  zaufanie,  bo  ono  pozwala  dać  się  ponieść 
prowadzeniu. Jak bardzo sobie ufacie w prowadzeniu jest bardzo 
łatwo sprawdzić. Pójdźcie do lasu, na plażę, gdziekolwiek, gdzie 
będziecie czuć się  swobodnie.  Jedna osoba ma mieć zamknięte 
oczy i być prowadzona za rękę przez drugą osobę. Możecie iść 
różnym tempem, a nawet biec. Potem zamieńcie się rolami. To jest 
wspaniałe doświadczenie w zaufaniu do siebie. 

Zabawy

Pamiętam jak kiedyś zrobiłem to z jedną partnerką na szerokiej 
płaskiej plaży. Bała się, że wprowadzę ją do zimnej wody. Bała się 
biec ze mną i cały czas coś mówiła, stawiała opór swoim ciałem. 
To od razu pokazało jaki  jest  jej  poziom zaufania  do mnie.  W 
innej relacji potrafiliśmy prowadzić się w 100%, całkowicie oddać 
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się w prowadzeniu, bez pytań, bez oczekiwań tylko w obserwacji i 
zaciekawieniu, co też takiego druga osoba chce pokazać. Często to 
było na zasadzie  „bądź gotowy za 15 minut, ubierz się tak i tak,  
jedziemy gdzieś”, gdzie nie wiadomo. Takie napięcie w czekaniu 
jest piękne. Niespodzianki są ekscytujące :)

Inna zabawa we dwoje może polegać na tym, że jeden dzień Ty 
spełniasz  wszelkie  zachcianki,  życzenia  swojego  partnera,  a  na 
drugi dzień on robi to samo dla Ciebie. To może być 24h i 24h, ale 
może to być też cały weekend, a kolejny będzie drugiej osoby. To 
wy wspólnie ustalacie zasady lub ich brak.

Kolejną bardzo ciekawą zabawą we dwoje jest stworzenie totalnej, 
absolutnej ciemności, to musi być totalna ciemność, tak że przy 
zamkniętych i otwartych oczach „widzi się” to samo. Temperatura 
w pomieszczeniu powinna być taka, abyście mogli przebywać tam 
nago w rozluźnieniu. Fajnie jest to zrobić w sypialni lub gdzieś 
gdzie  są  wygodne  meble,  na  których  można  się  zrelaksować. 
Przebywanie w ciemności powoduje, że jesteś z kimś obok, ale 
nikt nikogo nie widzi więc nie jest się obserwowanym.  Nagość 
powoduje,  że  niczym się  nie  zakrywasz  (metaforycznie),  jesteś 
naga,  ważne  abyście  nie  mieli  na  sobie  żadnych  perfum, 
zapachów, biżuterii, naszyjników, pierścionków, makijażu itp., po 
prostu  ma  być  ciemność  tak,  jak  w  momencie  gdy 
przychodziliście na świat. 

Zacznijcie rozmawiać, wyrażajcie co chcecie, bardzo możliwe, że 
zaczniecie  wyrażać  to,  czego  w  świetle  dziennym  nigdy  nie 
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zdołalibyście powiedzieć. Dajcie się ponieść ekspresji. Wiem, że 
ciemność  może  sprzyjać  erotycznej  atmosferze,  jednak  dajcie 
sobie możliwość ekspresji słowami, potem przyjdzie czas na część 
bardziej  zmysłową,  co  do  której  nie  potrzebujecie  żadnych 
wskazówek, po prostu bądźcie sobą :)

Innym  wariantem  ciemności  jest  przebywanie  w  kolorowym 
świetle. Działa to dwojako, z jednej strony jest to doładowanie się 
danym  kolorem  z  drugiej  strony  kolor  wywoła  różne  efekty: 
zimna, ciepła, podniecenia, złości, Miłości, rozczulenia, strachu. 
To naprawdę fenomenalna zabawa. Żarówki w różnych kolorach 
można kupić w większości sklepów lub możesz wybrać żarówki 
ledowe,  w  których  można  zmieniać  kolor  przełącznikiem. 
Potrzebne  kolory  to  czerwony,  pomarańczowy,  żółty,  zielony, 
niebieski, fiolet, róż/fuksja oraz światło UV – tutaj potrzebna jest 
świetlówka  minimum  45cm.  Światło  UV jest  bardzo  ciekawe, 
nazywam je światłem duchowym. Ustawcie świetlówkę tak żeby 
nie świeciła bezpośrednio w oczy. Jeśli będziecie odczuwać lekki 
ból w oczach to oznacza tylko, że oczy się rozluźniają, bo światło 
UV powoduje  rozluźnienie  oczu,  dość  wysoka  wibracja,  która 
oczyszcza kanały energetyczne oczu. Oczywiście bez przesady z 
intensywnością, szczególnie na początku. UV jest też wspaniałe 
do kochania się :)

Inne ciekawe światło to stroboskop też o różnych kolorach. Jeden 
stroboskop  daje  ciekawy  efekt,  ale  dwa lub  trzy o  różnych 
kolorach  i  w  różnych  tempach  migania  powodują  coś 
fenomenalnego. 
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Bardzo przyjemnym rytuałem może być chodzenie  do kawiarni 
lub  innej  przestrzeni  wewnątrz  lub  na  zewnątrz,  która  wam 
odpowiada  i  w  której  czujecie  się  swobodnie  rozluźnieni,  aby 
zamknąć tydzień, miesiąc, kwartał,  rok lub stworzyć nowy plan 
działania.  Fajnie  jest  zmienić  przestrzeń  rozmowy,  tworzenia, 
planów, rozluźnienia po męczącym tygodniu. 

Samemu nauczyłem się co jakiś czas iść do mojego ulubionego 
lokalu,  gdzie  wygodnie  mogłem  usiąść  i dobrze  się  czułem. 
Szedłem tam wtedy gdy prawie nie było ludzi. Zamawiałem coś 
do picia i  jakieś słodkości, taka rozpusta totalna. Zabierałem ze 
sobą  mój  terminarz  lub  kartki  z  notatkami,  zapiskami. 
Przeglądałem ostatnie dni, tygodnie i tworzyłem plan na następne 
działania.  Można  powiedzieć,  że  to  była  taka  przestrzeń 
marzycielsko realizatorska. 

Podobny  rytuał  miałem  w  dwóch  relacjach,  najczęściej  w 
niedziele rano szliśmy do naszej ulubionej kawiarni i spędzaliśmy 
tam  czasem  nawet  2-3  godziny  w  rozluźnieniu,  marzeniu, 
planowaniu.  To  było  bardzo  kreatywne  oderwanie  od 
codzienności. Rytuały są ciekawą formą zamykającą różne etapy. 
Według mnie para  zawsze może  znaleźć czas dla siebie,  nawet 
gdy  są  dzieci,  praca,  obowiązki  Jeśli  zanika  takie  „późne” 
randkowanie to zanika pewien specyficzny smak relacji.

Oddechem  relacji  jest  też  przebywanie  osobno.  Uważam,  że 
rozdzielenie  daje  pewną  formę  energetycznego  rozluźnienia, 
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przyjęcia  różnych  informacji  i  zdarzeń  jakie  miał  miejsce  i 
spojrzenia  na  całość  z  nowego  punktu  widzenia.  Przebywanie 
osobno  jest  trochę,  jak  nocny  sen  dzięki  któremu  lepiej 
funkcjonujesz kolejnego dnia. Wiele par śpi osobno wtedy, gdy się 
pokłócą, a myślę że spanie osobno może być też czymś zupełnie 
normalnym. Różne osoby mają różne potrzeby podczas snu, mam 
na myśli na przykład temperaturę w pokoju. Czasem mogę spać 
przytulony do partnerki całą noc, a potem mam potrzebę tego, aby 
którejś nocy zasnąć sam i obudzić się sam ze sobą. Po prostu w 
relacji ważne jest MY, a żeby MY działało harmonijnie każde JA 
też  musi  działać  harmonijnie.  Należy  szanować  indywidualne 
potrzeby partnera. 

Każdy jest inny i dzięki temu jest ciekawie :) 

A czasami jest fajnie usiąść naprzeciwko siebie i patrzeć się sobie 
w oczy przesyłać sobie Miłość. Tak naprawdę przesyłanie Miłości 
do  partnera  powinno  być  takim  wewnętrznym  podprogramem, 
który cały czas funkcjonuje „w tle”. Taka wewnętrzna mantra, no 
bo  w  końcu  relacja  ma  uczyć  Miłości,  akceptacji,  współżycia 
razem. 

Relacja – połączenie energii Miłości

Relacja (a może nawet Miłość) to połączenie energetyczne między 
kobietą  i  mężczyzną.  Można  to  porównać  do  związku 
chemicznego gdzie jakieś dwa pierwiastki wiążą się. W chemii, 
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aby  pierwiastki  się  związały  musi  istnieć  wspólny  interes  dla 
obydwu. Wszystkie pierwiastki w drodze swej ewolucji dążą do 
stanu  gazu  szlachetnego.  Pierwiastki  wchodzą  w  związki 
wyłącznie  gdy  poprzez  to  powiązanie  zbliża  się  do  gazu 
szlachetnego.  Tak  więc  w  chemii  obydwie  strony  w  związku 
zyskują.  Połączenie  w  chemii  odbywa  się  na  zasadzie 
uwspólnienia  jednego  elektronu  na  zewnętrznych  powłokach. 
Jeden  elektron  krąży  sobie  pomiędzy  dwojgiem  i  zatacza 
„ósemki”. Różne pierwiastki moją różne poziomy energii,  które 
można nazwać świadomością,  to samo jest  u ludzi.  Mówiło się 
kiedyś o szlachetności i szlachta nie wiązała się z plebsem. Tak 
samo złoto wiąże się tylko z takimi pierwiastkami, które jeszcze 
bardziej je uszlachetnia. Dlatego złoto nie rdzewieje. 

Czasem się zastanawiam czy ludzie łącząc się w pary obydwoje 
zawsze zyskują? Można różnie patrzeć na relację i to co ona za 
sobą niesie dla każdej osoby. 

Para tworzy nową formę energii, którą łatwo zobaczyć gdy ktoś 
widzi  aurę.  Ta  kula  energii  jest  wynikiem  mieszania  się  ich 
osobistych energii. Stąd chyba jasno wynika, że w relacji ma być 
otwartość i akceptacja, no bo jak inaczej ma dojść do połączenia i 
wymieszania  się  jeśli  mówisz  „nie”?  Połączenie  energetyczne 
powstaje na poziomie różnych ośrodków energetycznych w ciele 
człowieka  na  poziomach  różnych  ciał.  Nie  będę  tutaj  rozwijać 
tematu czakr i różnych ciał z jakich (podobno) składa się każdy 
człowiek. Jest w tym temacie wiele opracowań.
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Połączenia na czakrach następuje zazwyczaj na zasadzie „braku i 
dopełnienia”, Ty masz, jemu brakuje. I to jest taki przeplataniec na 
jednej czakrze Ty masz, a jemu brakuje na kolejnej on ma, a Tobie 
brakuje.  Tak jest  w  uproszczeniu,  chodzi  o  to,  że  brak  i 
dopełnienie może być na zasadzie 60-40, 50-50 albo 20-80, w ten 
sposób, że razem tworzycie 100%, całość, pełnie. W ten sposób 
wymieniacie się energią i jedno może uczyć się od drugiego jak 
uzyskać stan wyższy niż swój obecny. 

Dlatego  często  w  relacjach  jedna  osoba  zajmuje  się  czymś,  a 
drugą zupełnie ten temat nie interesuje,  takie rozwiązanie jest  i 
dobre  i  złe.  Dobre,  bo  to  czego  np.  nie  umiesz  lub  nie  lubisz 
przestaje Ci zawracać głowę, bo Twój partner się tym zajmuje. 
Źle,  bo jesteś  uzależniona od działań partnera  w tym obszarze. 
Dlatego lepiej jest uczyć się od drugiego to daje więcej opcji w 
przyszłości.  Wzajemne  uczenie  się  jest  ciekawą  formą 
współdziałania.  Jedno dla drugiego staje się mistrzem, raz jest się 
mistrzem,  a  raz  uczniem.  Wiadomo,  że  dzięki  uczniom  mistrz 
wzrasta, a dzięki mistrzowi uczeń może stać się mistrzem. To jest 
wartościowa wymiana. 

Dość  ważną  sprawą  w  relacji  jest  to  jakim  rodzajem  Miłości 
partnerzy się darzą. Mężczyzna, jeśli będzie dostawał zbyt wiele 
troski, wtedy stanie się „maminsynkiem”, facetem bez jaj, bez siły 
przebicia,  bez  tego  czegoś,  co  jest  kwintesencja  męskości. 
Kobieta, która będzie dostawała zbyt dużo Miłości ufającej (nie 
chodzi o zaufanie, wierność itd.) tym gorzej będzie kwitła.
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Mężczyzna potrzebuje dużą dozę Miłości  ufającej  i  małej  dozy 
Miłości  troskliwej.  Można  założyć,  że  ma  to  być  80% energii 
ufającej i 20% energii troskliwej. U kobiety jest odwrotnie, aby 
kwitła ma być traktowana jak kwiat i tym samym ma dostać 80% 
Miłości troskliwej i 20% Miłości ufającej.

Miłość  ufającą  najprościej  wyrażają  stwierdzenia  jak:  „dobrze 
wiesz, co masz robić”, „masz moc, aby tego dokonać”, „rób tak, 
jak  uważasz”.  Jeśli  takie  budujące,  ufające  zdania  zostaną 
wyrażone w obecności  osób trzecich i  będzie  przy tym obecny 
Twój partner, to jest to największy kop energii jaki możesz mu 
dać. Moja była żona miała zwyczaj w obecności innych mówić 
tego typu rzeczy, to było niesamowite. Takie mówienie staje się 
tarczą ochronną dla mężczyzny, a zarazem siłą napędową.

Miłość  troskliwa  to  Miłość  związana  z  opieką,  dbaniem, 
dawaniem ciepła i ochrony. 

Teraz  wiele kobiet,  poprzez  tzw.  emancypację  stają  się,  można 
powiedzieć, ofiarami tego wyzwolenia i biorą na siebie zbyt dużo, 
przez to zaczynają być zbyt męskie i odrzucają Miłość troskliwą, 
bo uważają, że takie traktowanie ich godzi w istotę ich kobiecości. 
Też  wielu  mężczyzn  obecnie  staje  się  zbyt  pasywna,  myślę  że 
powodem jest coraz większa ilość godzin w pozycji siedzącej i 
brak potrzeby uwalniania pierwotnej energii, aby przetrwać.

Wracając jeszcze do czakr to chciałbym w uproszczeniu pokazać 
pewne działania emocjonalne jakie mają miejsce. Emocje są tym 
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co  zakłócą  nam  realny  (o  ile  o  takim  można  mówić)  odbiór 
rzeczywistości.  W  ciele  człowieka  (podobno)  jest  siedem 
głównych czakr.  Dla  mnie  czakry  to  bardziej  mapa  niż  teren  i 
mówienie  w  odniesieniu  do  nich  ma  służyć  do  lepszego 
zrozumienia różnych energetycznych zasad działania człowieka.

Pierwsze trzy dolne są to czakry tzw. małego obwodu i większość 
ludzi działa prawie całe życie wyłącznie na tych trzech czakrach. 
Przy zakochaniu otwiera się  czwarta czakra czyli czakra serca. 
Gdy  energia  z  czakry  serca  nie  może  znaleźć  ujścia  w  formie 
ekspresji poprzez czakrę gardła, wtedy cofa się do trzeciej czakry, 
która jest związana z emocjami i to właśnie na poziomie emocji 
zostaje wyrażone coś, co nie mogło być wyrażone na poziomie 
serca lub gardła.  Wyrażanie się  na poziomie emocji  każdy zna. 
Wyrażanie się na poziomie serca jest emanującą Miłością, emocje 
po  prostu  się  przetransformowały  w  lżejszą  formę   w  sercu  i 
poprzez gardło, które jest kanałem komunikacji, mogą wychodzić 
komunikaty miękkie miłosne, radosne, serdeczne, akceptujące. W 
emocjach są dość ciężkie energie, które znajdują ujście poprzez 
silne wyładowania energii, które osłabiają strukturę energetyczną 
człowieka. W sercu następuje spalenie ciężkości, a wtedy gardło 
wyraża  lekkość.  Gdy  serce  lub  gardło  jest  zablokowane 
energetycznie wtedy ta cała energia z powrotem wraca do czakry 
numer trzy i może np. dojść do wyładowania złości, może pojawić 
się agresja, kłótnia, sprzeczka, obwinianie się itp. 

Stan zakochania jest stanem postrzegania świata poprzez czakrę 
serca.  Przebywanie  w  naturze  również  otwiera,  harmonizuje  i 
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doładowuje  czakrę  serca.  Wiosna  w  krajach  o  czterech  porach 
roku  jest  momentem  otwarcia  się  czakry  serca,  która  poprzez 
jesień i zimę została zamknięta. Natura chowa się pod ziemię i 
czakra serca człowieka również się zamyka. Dlatego na zimę mało 
kto się zakochuje, bo warunki zewnętrzne nie są sprzyjające. 

Wiele par wyraża Miłość z poziomu emocji i to tych dość ciężkich 
z  poziomu  trzeciej czakry.  Miałem  taką  relację,  gdzie  kobieta 
dawała  mi Miłość z poziomu serca,  a ja  jej  z  poziomu  trzeciej 
czakry  Nie  potrafiłem  zrozumieć  jej  otwartości,  jej  Miłości 
uważałem, że kłamie i mną manipuluje. Po kilku latach miałem w 
relacji  sytuację  dokładnie  odwrotną.  Wtedy  zrozumiałem,  co 
odczuwała kiedyś moja ex partnerka. 

Jeśli jedna strona będzie działać z poziomu 3, a druga z poziomu 4 
to nic z tego nie wyjdzie. Chyba, że osoba z poziomu 3 będzie 
chciała zmienić się i pracować nad tym. Na pewno jej się uda i na 
pewno dostanie wielkie wsparcie ze strony partnera działającego z 
poziomu 4.

Według mnie to o czym od lat się mówi o czwartym wymiarze jest 
właśnie przejściem świadomości ludzkości na funkcjonowanie z 
poziomu czakry serca, która jest czwartą czakrą. czwarty wymiar 
jest trzecim wymiarem bez jego ograniczeń. Do tej pory był trzeci 
wymiar ,czyli trzecia czakra, która tak dobrze symbolizuje wielki 
brzuch buddy i wielkie brzuchy wielu ludzi na ziemi. Właśnie tzw. 
blokada  na  trzeciej  czakrze  powoduje  jedzenie 
kompulsywno-emocjonalne.  Zajada  się  emocje  po  prostu,  które 
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mogłyby  przejść  do  serca,  co  czasem  może  być  bolesne 
psychicznie doświadczenie, a następnie wyrażone w jakiejś formie 
ekspresji, jak mowa, wiersz, śpiew, malowanie, rysowanie itd. 

Energie mężczyzny i kobiety

Energetycznie ujmując kobietę to jej epicentrum jest serce i lekcją 
jest,  aby tę Miłością  z  poziomu serca emanować i  obudzić  nią 
wszystkie czakry. Niestety kobiety mają wielką tendencję do chęci 
posiadania,  chęć  posiadania  to  nie  Miłość.  Miłość  to  wolność. 
Gdy dasz wolność, dasz Miłość. Z czakry serca energia kobiety 
ma  się  rozprzestrzeniać  na  całe  jej  ciało  i  tym  samym  pole 
energetyczne.  Kobiety  zakochane zazwyczaj  inaczej  przeżywają 
rozkosze  seksualne,  gdy  energia  serca  doładowuje  energetykę 
czakr seksualnych.

Jak widać kobieta ma być dającym, tryskającym źródłem czystej 
Miłości.  To  jest  prawdziwe  wyzwanie  dla  kobiet  –  być 
promieniującą  jak  Słońce,  bez  wykluczania  czegokolwiek  i 
kogokolwiek dookoła siebie. Kobiety mają promieniować czystą 
energią Miłości z ich centralnego ośrodka energetycznego – Serca. 
U  kobiet  kumulowanie  energii  nie  działa,  dlatego  nie  ma 
klasztorów  dla  kobiet.  Celibat  dla  kobiety  jest  w  ogóle 
bezsensowny,  bo  podczas orgazmu kobieta  zasysa  w  siebie, 
poprzez macice, energię chaotyczną ze swojej aury, harmonizuje 
ją i ponownie dostarcza do swego obiegu energetycznego. Macica 
jest  ssawką  energii  wciąga  „wszystko”  w  sposób  chaotyczny, 
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nieułożony,  nielogiczny,  poprzez  orgazm,  ten  chaos  nabiera 
nowego  porządku.  Dlatego  kobieta  powinna  być  w  pewnym 
stopniu  analityczno-logiczna,  jednak  nie  w  takim  stopniu,  jak 
mężczyzna.  Logika  jest  fundamentem  struktury,  na  której  w 
obecnym świecie  warto  się  opierać.  Strukturę  natomiast  można 
wypełnić intuicyjnym działaniem.

Najwspanialszym darem jaki mają kobiety jest ich intuicja, jednak 
i ona powinna być obserwowana gdyż kobiety szczególnie łatwo 
zabarwiają emocjami to, co czuje ich intuicja i wtedy leci błąd za 
błędem  w  oceanie  rzeczywistości.  Więc  właśnie  dlatego  jest 
potrzebna  pewna  słuszna  doza  logiki  oparta  na  zmysłowym 
odbiorze rzeczywistości, a nie tylko na odczuciach.

Ujmując  ogólnie  to  kobiety  są  o  krok  w  ewolucji  przed 
mężczyznami  i  dlatego  dziwi  mnie  to,  że  rezygnują  ze  swych 
kobiecych  zdolności  i  wartości  oddając  się  walce  na  niższych 
poziomach  męskiej  rywalizacji  o  władzę  w  obecnym  świecie 
biznesu i polityki. No ale każdy jest wolny i ma prawo wyboru :)

U  mężczyzny jest  inaczej,  ośrodkiem głównej  energii  są  dolne 
czakry,  seksualność  i  pierwotna  siła  życia,  przetrwania, 
zdobywania, radzenia sobie. Ich zadaniem jest wznieść tę energię 
na  wyższe  czakry  i  w  ten  sposób  otworzyć  też  czakrę  serca, 
ekspresji,  samoświadomości  i  połączenia  z  kosmosem  poprzez 
czakrę  serca.  Seksualność  jest  tym,  co  przyciąga  mężczyzn  do 
kobiet, jednak mężczyzna  aby „odrobił” swoje lekcje wzrastania 
świadomości musi  kumulować  swoją  energię  seksualną.  Straty 
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nasienia  są  odbudowywane,  jednak  aby  poszerzać świadomość 
jest  potrzebna  kumulacja  energii  i  używanie  tej  energii  na 
wyższych  poziomach  energii.  Energie  można  kierować  na 
cokolwiek  i  wszystko  na  co  energia  będzie  kierowana,  będzie 
wzrastać. Ważne są wszystkie poziomy na jakich działa człowiek, 
a nie tylko seksualność, pożywienie i przetrwanie. Mężczyzna ma 
doprowadzić  swoją  energię  seksualną  do  wyrażania  emocji, 
zrozumienia ich, otwarcia serca, ekspresji i  wyższych ośrodków 
energii.  Mężczyzna  zakochany  jest  po  prostu  w energii  czakry 
serca i to w takim mężczyźnie kobiety się zakochują – jest silny z 
dolnych czakr i „miękki”,  opiekuńczy  z otwartego serca. Każda 
kobieta  chciałaby aby  mężczyzna  był  taki  ciągle,  a  z  drugiej 
strony nie  rozumieją,  że  ciągłe  straty  nasienia  powoduje  to,  że 
mężczyzna  działa  na  czakrach  przetrwania  i  walki  zamiast 
akceptacji i bycia Miłością.

Aby  kobieta  lepiej  zrozumiała  jaką  stratą  energii  jest  wytrysk 
męski jedynym odnośnikiem jaki można przytoczyć jest to okres 
kobiety. Który sam w sobie jest spadkiem energii, nie masz wtedy 
chęci na wiele działań, możesz być marudna, poddenerwowana i 
spięta. No właśnie tak się czuje mężczyzna gdy ciągle pozbywa 
się  nasienia  i  nie  wnosi  swojej  energii  wyżej.  Oczywiście  do 
wszystkiego można się przyzwyczaić jako do normalnego stanu i 
wtedy się tego nie odczuwa, ale to jest tak, jak hałas za oknem, 
którego  nie  słyszysz,  ale  jest.  Na  wschodzie  już  wieki  temu 
uczono  dziewczynki  (i  robiły  to  matki)  jak  postępować  z 
mężczyzną,  bo  wiedziano, że  mężczyzna  szlachetny  jest  tym, 
który  działa  na  wyższych  poziomach  energii,  a  nie  tylko  na 
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dolnych.

Wiele  osób  przesadza  i  stwierdza,  że  mogą  zupełnie  porzucić 
swoją  seksualność.  Siła  i  moc  jest  w  seksualności,  to  z  niej 
powstałeś. Niższe ośrodki energetyczne są niżej położone, ale to 
nie  oznacza,  że  są  „gorsze”  od  innych,  tak  samo stopy  nie  są 
gorsze od rąk albo głowy, wszystko jest potrzebne i spełnia swoją 
funkcję. 

Kobieta gdy ma okres ważne jest, aby była spokojna, bo to czas 
gdy wychodzi zbędna energia czyli taka o niższej wibracji i na jej 
miejsce  wchodzi  nowa  energia.  Także  czas  okresu  jest  czasem 
rozładowania  akumulatorów i  ponownego ich  ładowania,  to  od 
Ciebie zależy czym się naładujesz. Wiele mądrości było kiedyś w 
Indiach, gdy kobiety na czas okresu udawały się na obrzeża miasta 
do  specjalnego  miejsca,  gdzie  spędzały  kilka  dni.  Nie  musiały 
wtedy myśleć o żadnych obowiązkach, był to czas dla nich, czas 
ich  refleksji  wewnętrznej,  czas  spotkania  się  z  własnymi 
emocjami,  które  wypływają  wraz  z  krwią  miesięczną.  To 
wspaniała praktyka oczyszczania się w odosobnieniu. 

Orgazm  u  mężczyzny  można  powiedzieć,  że  jest  eksplozją, 
orgazm  kobiety  jest  implozją  czyli  wybuchem  do  wewnątrz. 
Mężczyzna  tryska  energią  na  zewnątrz,  kobieta  chłonie  ją  do 
swego wnętrza. W ten sposób powstaje pełny obieg energii.

Jesteśmy ziemscy „kobiety i mężczyźni są tacy sami”, bo jesteśmy 
ludźmi. Wszystkie psy są takie same, wszystkie koty są też takie 
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same,  nie  mówimy  jakoś,  że  kocice  są  z  Plutona,  a  koty  z 
Neptuna. Więc nie ma sensu skupiać się na różnicach i tworzyć 
poprzez  różnice  podziały,  należy  po  prostu  widzieć  różnice  i 
podobieństwa,  mieć  ich  świadomość  i  brać  pod  uwagę.  Często 
inne spojrzenie na różnice powoduje odkrycie jaką mają wielką 
wartość. Warto też zauważać i przechodzić własne ograniczenia. 
Samoobserwacja,  samoświadomość,  obserwacja  zewnętrzna, 
zrozumienie i maksymalnie pełna akceptacja są podstawą, aby żyć 
w Miłości każdego dnia. 

Miłość to tak naprawdę drobiazgi każdego dnia, które sprawiają, 
że życie jest piękniejsze. Akceptacja, otwartość, zaufanie, zabawa, 
dzień za dniem, chwila za chwilą, a życie i tak jest snem więc nie 
ma sensu zawracać sobie głowy głupstwami, bo jak to we śnie 
bywa wszystko jest bez znaczenia...

Bądź Miłością <3 <3 <3
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      Foto www.mariuszjaniszew  s  ki.pl  

Moje życiowe motto
Miej wielu Mistrzów & Be your own Guru !!!

www – www.maxlove.eu 
fb – www.facebook.pl/maxlove333 - dołącz
@ - triambak@wp.pl 

Dziękuję <3 <3 <3
Max Love

Podobno urodziłem się jako 333-cie dziecko w 
1976 roku w Świebodzinie. Nie pamiętam tego 
wydarzenia i nie wiem czemu miałbym wierzyć
papierkowi i tej wyjątkowej parze, która twierdzi, 
że jestem ich synem. 

Przecież to mogą być tylko postacie w mojej 
Grze w oświecenie, to Gra samemu ze sobą. 
Kocham ich, są moimi mistrzami, których 
rozpoznałem po wielu latach. Spotkałem wielu 
mistrzów na swojej drodze, każdy ich spotyka i 
nawet czasem rozpoznaje.

„Jak nie wiesz, że masz milion na koncie to 
zachowujesz się jakbyś go nie miał...”

W podstawówce nie byłem dobry z polskiego. 
Moje prace były jak niekończące się 
jednozdaniowe streszczenia. „Masz pisać krótkie 
zdania” - to ciągle słyszałem od polonistki.

W Veronie, w szkole średniej nauczycielka od 
włoskiego mi ciągle mówiła „Masz te krótkie 
zdania łączyć w jedno długie”, skreślała kropki, 
wstawiała przecinki, zamieniała duże litery na 
małe, coś dodawała i patrzyła na mnie z 
uśmiechem. Zmarła na raka, to był pierwszy 
pogrzeb, na którym byłem w moim życiu.

Do 30.03.03 przeczytałem 5 (pięć) książek.
Od 30.03.03 przeczytałem ponad 700 książek, 
które mnie interesowały. Głównie z nurtu rozwój 
osobisty, psychologia, religie, filozofie, biografie 
itp. Medytowałem kilka tysięcy godzin, zacząłem 
malować, rysować, rzeźbić i pisać książki 
bazujące na moich doświadczeniach.

Odwiedziłem ponad 35 krajów, mieszkałem we 
Włoszech, Ekwadorze, Meksyku, Kostaryce, 
USA, Hiszpanii i na Mauritiusie.

Kliknij tutaj  i oglądnij wywiad ze mną w NTV.
A tutaj w Porozmawiajmy TV.

Zapoznaj się też z moimi innymi książkami :)
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