
 

DUCHOWE  POROZUMIENIE
POMIĘDZY  MĘŻCZYZNĄ  A  KOBIETĄ

R  ozpoczynam rozdział zaznaczając, że ma on ogromne zna-
czenie dla relacji między płcią męską i żeńską. Nadszedł 
czas, by w obecnym milenium, ze względu na widoczny kry-

zys porozumiewania się, wprowadzić nowy paradygmat komunikacji. 
Wszyscy przynależymy do gatunku ludzkiego, w którym istnieje różnica 
płci przyczyniająca się do równowagi biegunów pomiędzy nimi. Biegu-
nowość ta istnieje nie tylko w odniesieniu do istot ludzkich, lecz również 
innych gatunków życia. Dzięki niej możliwa jest kontynuacja gatunku 
i samego procesu ewolucji. My, jako istoty ludzkie, poza dzieleniem po-
trzeb biologicznych z innymi gatunkami, cieszymy się również z przywi-
leju zrozumienia celu życia.

Zostaliśmy wyposażeni w możliwości psychiczne i intelektualne, 
które pozwalają nam badać oraz analizować ewolucję jako prioryteto-
wy aspekt naszego życia. Na nieszczęście, cel ten zastąpiony został 
trywialnymi dążeniami do dobrobytu, zmysłowej przyjemności i uzy-
skania lepszej jakości życia. Hierarchia priorytetów została zmieniona  
i teraz interesuje nas zasadniczo uzyskanie wyszukanego życia w oparciu  
o technologię i naukę. To jednak zbyt mało, by znaleźć rozwiązania 
kryzysu egzystencjalnego i problemów komunikacji pomiędzy płciami. 
Oczywistym jest, że istnieją psychiczne i emocjonalne różnice stające 
się źródłem konfliktu. Pomimo zaistnienia równości w kwestii możli-
wości zawodowych i akceptacji społecznej - niezgoda wciąż pozostaje 
obecna w naszym życiu.

Żyjemy dzisiaj w uprzemysłowionym świecie, w którym produktyw-
ność dostarcza mocy uzyskiwanej kosztem utraty prywatności, porozu-
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mienia i relacji pomiędzy istotami. Rozwój współczesnego społeczeń-
stwa jest określany i mierzony w parametrach postępu ekonomicznego, 
w którym potrzeby psychiczno-emocjonalne jednostki nie są brane pod 
uwagę. Celem społeczeństwa materialistycznego jest bogactwo, dobro-
byt i natychmiastowa zmysłowa przyjemność. Wszystko jest kwestią 
edukacji i kultury, a zasady edukacyjne, kulturowe i społeczne opraco-
wują ci, którzy mają władzę ekonomiczną i polityczną.

Znajdujemy się na początku trzeciego tysiąclecia, a konflikty, które
istniały w innych czasach, ciągle są obecne, chociaż ich forma stała się 
odmienna. Oczywiste jest, że komunikacja i relacje pomiędzy płcia-
mi pełne są cierpienia z powodu tego samego syndromu władzy, który 
obecny był zawsze w historii naszej ludzkości. Obecnie, w rezultacie 
równości płci, kobieta cieszy się wolnością wyrażania siebie, ryzykując 
jednocześnie bycie atakowaną. Pomimo że mężczyzna utrzymuje swoją 
hegemonię władzy psychicznej i mentalnej, to nadal pozostaje obiek-
tem kobiecej manipulacji. Podążamy za tą samą dynamiką, która ist-
niała od tysięcy lat, z tą różnicą, że teraz kobieta ma te sama prawa  
i dodatkowo używa swych technik manipulacji mężczyzną. Ta postawa 
powoduje mechanizm obrony u mężczyzn, oparty zasadniczo na seksu-
alnym, psychicznym i emocjonalnym wyzyskiwaniu kobiet. Wojna po-
między kobietą i mężczyzną trwa w rezultacie stosowania starych pa-
radygmatów komunikacji i partnerstwa. Chociaż rola płci żeńskiej jest 
o wiele bardziej doceniana we współczesnym społeczeństwie, to jednak 
płaci ona za swą nową pozycję pośrednimi skutkami powodującymi po-
gorszenie jej poczucia harmonii, tolerancji, współczucia i wrażliwości. 
Ponieważ zarówno mężczyzna jak i kobieta wchodzą we wzajemne rela-
cje i uczestniczą we wspólnej strukturze rozwoju ekonomicznego, czyn-
nik rywalizacji, który kiedyś był prerogatywą wyłącznie mężczyzny, 
wyłania się obecnie również u kobiet. Wiele kryzysów emocjonalnych, 
zaburzeń psychicznych i fizycznych kobiet ma miejsce ze względu na
społeczną presję związaną z pracą zawodową. Kobieta musi dziś łączyć 
funkcje związane z kontynuacją i zabezpieczeniem gatunku z obowiąz-
kami pochłaniającej ją pracy zawodowej.

Mężczyzna jednak w dalszym ciągu stara się podejmować swoją 
rolę ochrony kobiety i przywództwa w pracy. Próbuje nadal wywierać 
emocjonalny i psychiczny wpływ na kobietę. Co się w nim zmieniło? 
Stał się bardziej nieodpowiedzialny, agresywny i wyzyskujący. Mimo 
że rzekomo obie płcie są sobie równe, konflikt między nimi jest częstszy
i bardziej intensywny niż w przeszłości. Istnieje element genetycznej 
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ewolucji i pamięci komórkowej, w której zapisane są różnice pomiędzy 
płciami. Konflikt będzie trwał nadal, dopóki będziemy kontynuować re-
lacje z płaszczyzny manipulacji i rywalizacji. Nie zrozumieliśmy jesz-
cze, że różnica pomiędzy płciami stanowi błędną koncepcję i przyczynę 
wszelkich konfliktów, przemocy i cierpień. Doszliśmy do punktu w na-
szej ewolucji, w którym powinniśmy ustalić nowe zasady współistnie-
nia i komunikacji.

Zasadniczo, gdy mężczyzna i kobieta wchodzą ze sobą w relację, 
punkt wyjściowy stanowi uwodzenie, gdzie jedno z partnerów jest uwo-
dzonym a drugie uwodzicielem. Etap ten kończy się współżyciem sek-
sualnym. Ten pierwszy etap stanowi grę, w której jednostka poszuku-
je satysfakcji ego, którego strategie manipulacji, kontroli i oddzielenia 
wyrażają się w różnych formach. Relacje opierające się na takiej plat-
formie mają skutki odwrotne do zamierzonych i generują konfliktowe,
agresywne i bolesne stany. Ludzka istota ciągle jeszcze nie pojęła celu 
życia oraz roli mężczyzny i kobiety na scenie kosmicznej ewolucji. Re-
zultatem tego rodzaju interakcji pomiędzy płciami, niezależnie czy to 
na krótką, czy dłuższą metę jest niezgoda, cierpienie i rozstania. Mamy 
tendencję do popadania w dramat, a ponieważ nie jesteśmy jeszcze go-
towi zmienić naszej postawy, kreujemy dramatyczne okoliczności. Sil-
ne emocje stanowią formę ekspresji, której potrzebuje nasze ego. Dzię-
ki nim czuje, że jest żywe i wszystkim kieruje. Harmonijne, świadome  
i pokojowe współistnienie jest czymś, czego nie znamy. Stanowi utopię 
w społeczeństwie, w którym nietolerancja, niecierpliwość i agresja stano-
wią kierujące nim parametry. Wygląda to, jakby jakaś wewnętrzna siła, 
w nieunikniony sposób, pobudzała nas do konfliktu stanowiącego wyraz
naszej psychiczno-emocjonalnej nierównowagi. Cóż takiego pobudza 
nas do takiego zachowania? Czy istnieje jakiś nieświadomy mechanizm, 
który nieuchronnie uzależnia nas od doświadczania dramatycznych re-
lacji? Czy jesteśmy tego świadomi? Czy istnieje jakaś ukryta intencja 
za wszystkimi tymi tragediami? Jeśli życie nie byłoby mechanizmem 
nauczania i duchowej ewolucji wszystkie te sytuacje nie wydarzyłyby 
się. Niewątpliwie, jeśli relacje i komunikacja pomiędzy płciami znajdują 
się w głębokim kryzysie, to dzieje się tak dlatego, że nie robimy czegoś 
właściwie. Dwie osoby decydują się na wzajemną relację, na współist-
nienie i współżycie intymne dlatego, że istnieją w nich jakieś potrzeby, 
które mają zostać w ten sposób zaspokojone. Każde z nich podchodzi do 
sytuacji z perspektywy swoich osobistych oczekiwań, potrzeb i wyma-
gań. Na początku relacji wszystko wydaje się być idealne, a brak wnikli-
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wości i mentalnej jasności całkowicie zaćmiewa właściwe postrzeganie 
sytuacji. W tym momencie para tworzy swój własny mityczny świat, 
w którym to ma nadzieję wypełniać swoje zobowiązania i realizować 
oczekiwania względem siebie. Jednak to egocentryczne podejście jest 
błędne i stanowi jedną z przyczyn kryzysów, konfliktów oraz rozstań 
w związkach. Gdy nasze potrzeby nie są zaspokajane, walka ego staje 
się krwawa dopóki jedno z dwojga lub też obie strony, świadome sytu-
acji, nie zdecydują się jej zmienić. Ego nie jest zainteresowane zmianą, 
ponieważ jest ona równoznaczna z utratą kontroli, wpływu i manipula-
cji. Oznacza podporządkowanie się. Wówczas stajemy się ofiarami na-
szego ego, które kreuje wzorzec odrzucenia, urazy i poczucia bycia ofiarą
w stosunku do drugiej płci. Ta postawa jest jedną z wielorakich manife-
stacji egocentryzmu i stale nam towarzyszy.

We współczesnym społeczeństwie nie zostały na nowo zdefiniowane
role mężczyzny i kobiety. Równość praw ciągle zaś jest niepełna. Przede 
wszystkim musimy dokonać analizy morfologicznych, psychicznych  
i emocjonalnych różnic, by być zdolnym do poszukiwania punktu równo-
wagi pomiędzy mężczyzną i kobietą.

Związki oparte na manipulacji psychiczno-emocjonalnej oraz sek-
sualnym wyzyskiwaniu są zaburzone. Niosą ze sobą konflikty, prze-
moc, choroby i zerwania. Zasadniczo, jeśli chodzi o relacje pomiędzy 
płciami, kontynuujemy przejawianie archetypu przodków, w którym 
mężczyzna uwodzi i zdobywa kobietę, ta zaś ma być ochraniania oraz 
kochana. Prawda jest taka, że brakuje nam dziś czułości i miłości,  
a relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą została zredukowana do pak-
tu współistnienia opartego na osobistych interesach. Niestety, tym co 
dominuje w ludzkim gatunku jest egocentryzm skrywający się za zasło-
nami seksualnego pożądania oraz manipulującej i wyzyskującej pseudo 
miłości. Jest oczywiste, że dopóki mężczyzna i kobieta mają odmienne 
wizje, sposób postrzegania i strukturę psychiczno-emocjonalną, poja-
wia się konflikt i wszelkiego rodzaju konfrontacje. Istnieją różnego ro-
dzaju zaburzenia w kwestii ról przyjmowanych przez oboje lub jedne-
go z partnerów w parze. Role te mają zapewnić wygodę, komfort, ale 
są również wyrazem oporu na zmianę. W rezultacie błędnej koncepcji 
życia i ewolucji generowany jest syndrom fałszywej tożsamości. Role 
nie są właściwie zdefiniowane i w konsekwencji narastają konflikty psy-
chiczno-emocjonalne przyczyniające się do słabej komunikacji i spadku 
zaufania. Te konflikty pogarszają się ze względu na czynnik nieświado-
mości i egocentryczne wzorce, stosowane przez umysł, by manipulować, 
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sabotować i blokować wyłaniającą się relację. Kiedy tak się dzieje, trud-
no o porozumienie, przyjmowane są raczej postawy radykalne. Z jakiego 
powodu? Ego, poprzez agresję, domaga się rekompensaty i przygotowuje 
się do negocjacji, ale tylko na swoich warunkach, którymi są oddziele-
nie, niezgoda i wrogość. Przyczyną wszelkich konfliktów jest fałszywa
identyfikacja z rodzajem męskim lub żeńskim, gdzie ukryta dwoistość
powoduje nieuniknione rozbieżności.

Wszystkie jednostki, niezależnie od płci, do której należą, wyposa-
żone są we wzorce umowy, które mają zapewnić kontrolę, manipulację  
i eksploatację środowiska oraz innych istot. Ta wrodzona tendencja sta-
nowi najbardziej dominującą cechę wszystkich form życia, a zwłaszcza 
istoty ludzkiej. Co jest źródłem tego aspektu egocentryzmu? Obsesja 
wielkości, mocy i kontroli ukryta w zakamarkach ego, które swoją posta-
wą przeciwstawia się prawom życia i ewolucji.

W dzisiejszych czasach korzystamy z szerokiej gamy technik i terapii 
uzdrawiania, ulepszających nasze zachowanie i charakter. Dalej jednak 
doświadczamy konfliktów, ponieważ ciągle nie przybliżyliśmy się do
źródła problemu. Dodatkowo nie jesteśmy otwarci na zmianę, dlatego 
nie dochodzi do integralnego uzdrowienia w naszym życiu. To choro-
ba kryjąca się za wszelkimi konfliktami, cierpieniem i niezgodą w spo-
łeczeństwie. Mimo całego naukowego, technologicznego i medycznego 
rozwoju, zapomnieliśmy o esencjonalnym aspekcie konfliktu: nieświado-
mości i ignorancji naszej duchowej tożsamości. Nie stanowimy wyłącz-
nie zestawu biochemicznych funkcji. Za całą strukturą biochemiczną 
istnieje duchowe wsparcie manifestujące się w fizycznych i psychiczno-
-emocjonalnych warunkach. Cała sytuacja stanowi rezultat stylu ży-
cia i przekonań wpajanych nam przez system społeczny, który odrzuca 
wymiar duchowy jednostki. Wyraża się to później poprzez psychiczne, 
emocjonalne i fizyczne wstrząsy. Osiągnęliśmy najwyższe poziomy eko-
nomicznego dobrobytu. Pozostajemy jednak niezadowoleni i nieszczęśli-
wi, ponieważ całkowicie zarzuciliśmy badanie, analizowanie i zrozumie-
nie naszej boskiej natury. Na tej pełnej przemocy scenie dalej znosimy 
przeciwności i cierpienia jako naturalny rezultat naszej odmowy i braku 
otwarcia na poszukiwania duchowe.

Czasy się zmieniły. Jednak ze względu na naszą nieświadomość, 
ciągle mamy te same problemy, mimo że z innymi odcieniami. Relacje 
z przeciwną płcią oparte są na egocentrycznym wzorcu kontroli i ma-
nipulacji, gdzie silniejszy i bardziej przebiegły ujarzmia słabszego. Ta 
dynamika nie rozwiązuje sytuacji, ponieważ z czasem uciskany będzie 
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dążył do buntu w wyniku naturalnego poszukiwania wolności wyra-
żenia siebie. Czy istnieje obecnie harmonijna konwergencja pomiędzy 
płciami? Czy jest ona możliwa? Jaki byłby idealny proces, aby ją osią-
gnąć? Czy jesteśmy gotowi do zmian, czy wręcz przeciwnie - pragnie-
my trzymać się naszej egocentrycznej postawy przepełnionej agresją  
i nietolerancją? Są to pytania, które powinniśmy zadać sobie z inte-
gralnością i szczerością, jeśli rzeczywiście zainteresowani jesteśmy 
szacunkiem i efektywną komunikacją pomiędzy mężczyzną i kobietą. 
Tak długo, jak długo pozostajemy zakotwiczeni w rozróżnianiu pomię-
dzy płciami, gdzie role ciągle nie są zdefiniowane, konflikt będzie trwał.
Po pierwsze, powinniśmy być świadomi naszej duchowej tożsamości, 
która rozciąga się daleko poza biologiczne różnice pomiędzy mężczy-
zną i kobietą. Musimy być otwarci na rozwijanie duchowej wizji ży-
cia, a pobudzi nas to do działania z płaszczyzny współpracy, szacunku  
i miłości dla płci przeciwnej. Tylko w ten sposób możemy przekroczyć 
dzielące nas i będące przyczyną konfliktów uwarunkowania psychiczne,
intelektualne i emocjonalne.

Jeśli rzeczywiście zainteresowani jesteśmy budowaniem lepszego spo-
łeczeństwa, musimy ustanowić podstawy duchowej komunikacji pomię-
dzy płciami, w której egocentryzm zniknie otwierając drogę świadomo-
ści. Egoistyczne postawy są wsteczne i przestarzałe w cyklu ewolucji, 
który pobudza nas do duchowej konwergencji pomiędzy ludźmi.

Kiedy nadajemy cechy osobiste sytuacjom nie jesteśmy świadomi, 
że są one relatywne i związane z naszym ego. Ono działa zawsze  
z płaszczyzny dualności podlegającej fluktuacjom i generuje konflikto-
we okoliczności. W sporach pomiędzy mężczyzną a kobietą tendencją 
jest generalizowanie i patrzenie na drugą osobę jako problem, jakby nie 
istniała odpowiedzialność obopólna. Jest to typowa strategia ego pole-
gająca na unikaniu odpowiedzialności. Możemy jednak zacząć rozwi-
jać nową, terapeutyczną i pojednawczą postawę akceptując, że jeste-
śmy częścią tego samego Źródła i możemy rozwiązać problem poprzez 
komunikację duchową. Gdy znajdujemy się w konfliktowej sytuacji,
duchowa komunikacja pomoże nam odkryć, która część ego czuje się 
zagrożona, cierpiąca i atakowana. Ta strategia polega na uznaniu na-
szych błędów, modyfikowaniu konfliktowych postaw oraz rozwijaniu
równowagi i braterskiej wizji życia. Wszyscy odpowiedzialni jesteśmy 
za to, co się nam przydarza i gdy dialog zamienia się w konflikt, kończy
się to zaćmieniem naszego zrozumienia, percepcji rzeczywistości oraz 
duchowej tożsamości.
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Ważne jest, by zrozumieć, że związki pomiędzy płciami muszą być 
oparte na wspólnym celu: duchowej świadomości, która leży u podstaw 
psychicznych, emocjonalnych i intelektualnych procesów ludzkiej isto-
ty. Gdy ma miejsce duchowa komunikacja, uaktywniamy mechanizmy 
Istoty Esencjonalnej - Ducha, co pozwala nam odczuwać i postrzegać 
zjednoczenie i synergię istniejącą pomiędzy mężczyzną i kobietą. Obo-
je są przecież ekspresjami boskiego archetypu, który jest uzupełniany 
i syntetyzowany w obrazie Boga jako pierwotnej zasady miłości i jed-
ności pomiędzy tym, co męskie i tym, co żeńskie. Wówczas biologiczne 
różnice są przekraczane. Pojawia się zbieżność pomiędzy partnerami,  
a dwie odmienne biologie i psychiki wyrażają siebie we wspólnym celu. 
Na tym poziomie zrozumienia przekraczane są różnice, ego upada, a my 
wyrażamy się z płaszczyzny naszej Esencjonalnej Istoty poprzez życzli-
wość, harmonię i hojność. Z taką postawą przyczyniamy się do synergii. 
Wspólne uczenie się i zaangażowanie w relację wzajemnie otwiera nas 
na współpracę i unię dwóch osób.

Czy zastanawiałeś się, z jakiego powodu zaangażowałeś się w konflik-
towe okoliczności? Czy taka postawa kiedykolwiek dostarczyła ci pełni, 
harmonii i wewnętrznego spokoju? Czy zatrzymałeś się, by pomyśleć, 
czy konflikty z płcią przeciwną mają jakiś konstruktywny cel w twoim
życiu? Jaki aspekt ciebie czuje się atakowany i reaguje wówczas, gdy 
inny człowiek go uaktywnia? Czy myślisz, że druga osoba celowo naci-
ska przycisk, który sprawia, że reagujesz? W jakich momentach uznajesz 
siebie za ofiarę okoliczności, a kiedy za domniemanego agresora? Cóż
takiego przeraża cię sprawiając, że reagujesz w agresywny i gwałtowny 
sposób? Czy chciałbyś pozbyć się egocentryzmu, który świadomie lub 
nieświadomie kieruje twoim życiem? Czy rzeczywiście jesteś gotowy do 
zrobienia tego, co konieczne dla ciebie, by pozbyć się egoistycznego tyra-
na, który kontroluje i sabotuje twoje życie? Oto tylko niektóre z pytań, 
które powinieneś zadać sobie, jeśli rzeczywiście przygotowujesz się do 
przebudzenia swej Esencjonalnej Istoty, by być świadomym życia i ewo-
lucji. Będziesz mógł wówczas wejść w inny, wyższy wymiar życia z jego 
tajemnicami i odpowiedziami na pytania, które zadawałeś do obecnego 
momentu. Dlaczego nie dać votum zaufania procesowi duchowej komu-
nikacji, jeśli może przynieść dobre samopoczucie i lepszą jakość życia? 
Jeśli masz obiekcje, zachęcam cię, byś bezstronnie zapytał o to swój 
umysł, który jest odpowiedzialny za wszystkie konflikty. Dlaczego od-
rzucać tę wspaniałą sposobność uzyskania dostępu do życia w bardziej 
wzniosłym i harmonijnym wymiarze? Pamiętaj, że człowiek nie żyje sa-
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motnie. Żyjąc musi się porozumiewać. Jeśli poziom tej komunikacji jest 
harmonijny i konstruktywny, rezultaty będą bardzo pozytywne. Ducho-
wa komunikacja pomiędzy płciami działa we wszystkich obszarach i na 
wszystkich poziomach. Pomyśl o wielkim wkładzie, jaki możesz uczynić 
na osobistym i kolektywnym poziomie, jeśli zaczniesz używać języka 
komunikacji duchowej.

Gdy relacje między mężczyzną a kobietą, w szczególności w parze, 
nie mają treści i celu wewnętrznego wzrastania, kreowane są psychicz-
no-emocjonalne uzależnienia. Stanowią one manifestacje ego poszuku-
jącego swej tożsamości, mocy, poczucia bezpieczeństwa i potrzeby obec-
ności innych osób. Te uzależnienia i oczekiwania są wyrazem poczucia 
niedostatku i wrodzonej słabości. Mimo że możemy cieszyć się pewny-
mi poziomami autonomii, psychiczne i emocjonalne tło uaktywnia po-
trzebę dzielenia się, komunikowania i wchodzenia we wzajemne relacje 
z płcią przeciwną. Dzieje się tak dlatego, że obie płcie są ekspresjami 
posiadającymi zarówno biegun męski jak i żeński i potrzebują współ-
pracy w celu uzupełniania siebie. Gdy w relacji brak jest porozumienia, 
następuje kryzys, ponieważ jedno z partnerów nie otrzymuje uzupeł-
nienia, na które miało nadzieję. To generuje poczucie oszustwa i utratę 
zainteresowania relacją. Jest to typowy symptom egocentryzmu, który 
ukryty w miłości podtrzymuje wszelkie oczekiwania. Kiedy te pozosta-
ją niespełnione, rodzą się stany niezadowolenia i niechęci. Wszystkie 
sentymentalne relacje dzielą ten sam archetyp z pewnymi tylko różnica-
mi. Poszukujemy w nich zaspokojenia psychiczno-emocjonalnej pustki 
i potrzeby, której nikt nie może zaspokoić. Kiedy opieramy nasze życie 
na zasadach niedoboru, pustki i potrzeb, otwieramy się na wszelkie sy-
tuacje doprowadzające nas do frustracji, depresji, niepewności i strachu. 
Jest to konsekwencja posiadania zasad, wartości, koncepcji i wizji życia 
niekorespondujących z rzeczywistością. Gdy komunikacja między męż-
czyzną a kobietą oparta jest na błędnych wzorcach, rezultaty mogą być 
dramatyczne i bolesne. Zostaliśmy przeszkoleni, by być poddanymi sys-
temu społecznego opartego na eksploatacji, manipulacji i kontroli jed-
nostki całkowicie zdepersonalizowanej. Ten wzorzec wpływa na wszyst-
kie obszary naszego życia. Tęsknota za wyidealizowanym szczęściem  
i poszukiwanie go stanowi podstawę wszystkich naszych udręk i cier-
pień. Jest to emocjonalna ekspresja umysłu. Umysł stanowi mechanizm 
badania i eksperymentowania. Próbuje odkryć esencję, która nim rządzi 
i która pobudza go do życia i działania. Poprzez komunikację duchową 
jednostka zdolna jest do poszerzania planu mentalnego, który z zasa-
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dy jest sztywny, ograniczony i powtarzalny. Wówczas dopiero otwiera 
się dla nas szerokie spektrum możliwości i osobistej wiedzy pozwala-
jącej zrozumieć cel życia i ewolucji. Uzależnienia, jakim dziś ulegamy, 
wywodzą się z rodowego dziedzictwa społecznej struktury, zaprojekto-
wanej z płaszczyzny nieświadomości oraz ignorancji wobec duchowej 
tożsamości i celu życia. Jako ludzie, odczuwamy potrzebę komunikowa-
nia się i wchodzenia w relacje. Jest to część naszych procesów badania  
i wewnętrznego wzrostu. Jednak używamy w tym celu, opartego na ego-
centrycznych wzorcach, niewłaściwego języka. Uczynienie priorytetem 
naszej osobistej satysfakcji również nie jest właściwe. Jednak takiego 
egocentrycznego podejścia uczono nas do obecnego momentu. Dla wielu 
ludzi stało się ono przyczyną załamania psychicznego i emocjonalnego. 
Żyjąc na płaszczyźnie mentalnego ego, angażujemy się w labirynt oko-
liczności, które mimo że konfliktowe, stanowią terapeutyczny wskaźnik
naszego wewnętrznego chaosu. Nie często jesteśmy gotowi do refleksji,
analizy i uznania, że to nasze zachowania, przyzwyczajenia i zasady 
życia są przyczyną cierpienia. Nie wiemy jak porozumiewać się ze sobą. 
Mimo że uznajemy się za niezależnych, jest to tylko mentalna projekcja 
wiążąca nas coraz bardziej z wzorcami, reakcjami, myślami i emocjami 
kreującymi zależność, złe samopoczucie oraz ból.

Świat, w którym żyjemy jest sztuczny i nieświadomy. Żyjemy  
w zawrotnym tempie, a nasz sposób życia powoduje często u wielu osób 
częściowe lub całkowite załamanie się. Wszystkie źródła komunikacji, 
bezpośrednio lub pośrednio, oparte są na wzorcach przetrwania i natych-
miastowego zmysłowego wynagrodzenia stanowiącego cel życia. To po-
dejście jest jednak błędne. Zasadniczo wpływa na nasze dobre samopo-
czucie oraz integralność zdrowia.

Przeżywamy obecnie egzystencjalny kryzys. Strumień wewnętrznego 
przebudzenia zderza się z nieświadomością reakcyjnego sektora kieru-
jącego społeczeństwem. Mężczyzna i kobieta, jako komponenty spo-
łecznego dramatu, są głównymi bohaterami, którzy muszą stawić czoła 
wyzwaniu przyjęcia odmiennego sposobu porozumiewania się opartego 
na wewnętrznym rozwoju i świadomości. To implikuje braterstwo oraz 
solidarność; dzielenie się we wspólnej pracy, w której priorytet stanowi 
aktywne poszukiwanie rozwiązań niosących bardziej harmonijną i kon-
struktywną komunikację i interakcje. Wymaga to z naszej strony oso-
bistego zaangażowania, by móc dojść do punktu zbieżności, w którym 
pojawia się uczciwość i wzajemny szacunek. Komunikacja i wzajemny 
kontakt prowadzą do wewnętrznego wzrastania i otwierania się ducho-
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wej świadomości. Najważniejsze staje się „być”, a nie „mieć i preten-
dować do”. Nadchodzi moment, w którym mężczyzna i kobieta składa-
ją broń i porzucają wojownicze nastawienie. Rozpuszczają się  błędne 
wzorce ego powodujące konflikty pomiędzy nimi. Oczywiście wymaga
to duchowej edukacji. Otwiera ona jednak drzwi do nowego wymiaru 
egzystencjalnego, gdzie dominują wrażliwość i wzajemny szacunek.

Aby osiągnąć bardziej optymalny, harmonijny i konstruktywny po-
ziom komunikacji, należy uczyć się porozumiewać ze sobą samym. Jest 
to jednak znacznie trudniejsze niż nam się wydaje, a nasze zachowania  
i charakter wcale w tym nie pomagają. Wszyscy pragniemy porozumie-
nia się, ale dążymy do niego z płaszczyzny egocentrycznych parametrów 
wyrażając konflikty, które są w nas samych. Tego rodzaju komunikacja
jest nieprawidłowa. Pochodzi od ego karmiącego się nieistniejącymi 
przeszłymi i przyszłymi sytuacjami.

Taka komunikacja pogrąża nas w mitycznym świecie, w którym domi-
nuje i kieruje sceną plan mentalny. Można powiedzieć, że jest to komu-
nikacja jednostronna, ponieważ zainteresowani jesteśmy innymi, ale nie 
ze względu na ich potrzeby, ale nasze własne. Zatem każdego dnia bu-
dujemy nową rzeczywistość wirtualną, w której ego poszukuje punktów 
połączenia i komunikacji generujących jeszcze więcej fikcji i dramatu.
Taki sposób życia stanowi część programu przetrwania ego, które po-
trzebuje czuć się żywe, pełne mocy i kontrolujące. Ze względu na naszą 
nieświadomość stajemy się ofiarami jego strategii, a ono pobudza nas do
działania, myślenia i odczuwania z płaszczyzny dramatu.

Mamy jednak możliwość rozwijania zrozumienia i percepcji pełnej 
szacunku, harmonii i miłości dla płci przeciwnej właśnie poprzez komu-
nikację duchową. Kiedy pojmujemy, że ta sama Boska Esencja znajduje 
się zarówno w mężczyźnie jak i w kobiecie i uświadamiamy sobie naszą 
duchową tożsamość, wtedy otwieramy drzwi gwarantujące dostęp do 
komunikacji z Bogiem. Gdy zaczynamy prawdziwie komunikować się 
ze sobą, odkrywamy nieskończone twórcze możliwości pozwalające nam 
doświadczać wiecznej, nieśmiertelnej części naszej Esencjonalnej Istoty. 
Konflikt między płciami ma miejsce, ponieważ komunikacja odbywa się
w ramach ograniczeń czasu i przestrzeni. Powoduje to frustrację i strach. 
Taka komunikacja oparta jest na czasie historyczno-psychologicznym. 
Ze swej natury jest ograniczająca, ponieważ pochodzi z umysłu, który 
jest ograniczony, niedoskonały i zmienny. Komunikacja duchowa wypły-
wa z naszej Istoty Esencjonalnej lub inaczej mówiąc z wiedzy o naszej 
nieśmiertelnej naturze. Te egzystencjalne stany mają decydujące zna-
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czenie dla naszego samopoczucia. Są częścią naszej wrodzonej natury, 
naszej boskiej esencji. To jest właśnie szczęście, o którym wielcy mędrcy 
przeszłości mówili, a którego doświadczamy, gdy pozostajemy połącze-
ni z twórczą mocą Boga. Stan Istoty przekracza ograniczenia historycz-
nego czasu i przestrzeni. Pozwala nam zrozumieć innych i komunikować 
się z nimi bez konfliktów czy egocentryzmu.

Koncepcja komunikacji duchowej nie jest nieosiągalną utopią, lecz 
realną i dostępną dla ciebie rzeczywistością; częścią twej tęsknoty za 
pokojem i miłością. Powinieneś tylko otworzyć się na nią. Jest ona naj-
bardziej normalna dla twojej Esencjonalnej Istoty, ale okoliczności wy-
kreowane przez twoje nieświadome decyzje zniekształcają ją. Czy za-
mierzasz jak stara łódź pozostać na nadbrzeżu przestarzałych wzorców 
komunikacji? Czy to jest rzeczywiście to, czego chcesz? Pamiętaj o od-
powiedzialności i o tym, że jesteś głównym bohaterem okoliczności ist-
niejących w twoim życiu. Stanowią one projekcje pragnienia doświad-
czania dramatu, frustracji, depresji i cierpienia. Czy nie chciałbyś, by 
twoje życie zmieniło się na lepsze? Czy obawiasz się przypuszczalnego 
ryzyka lub sytuacji, które odsuną cię od twej zwyczajowej rutyny? Czy 
poziom twojej osobistej i interpersonalnej komunikacji przyczynia się 
do dostatku, harmonii i wewnętrznego pokoju w twoim życiu? Domnie-
mana stabilizacja może ulec w każdym momencie destabilizacji, by stać 
się wzorcem powtarzalności i stworzyć życie pozbawione kreatywności 
i dynamizmu. Pamiętaj, że umysł nigdy nie jest spokojny i nieustannie 
poszukuje nowych mechanizmów stabilizacji, a to samo w sobie impli-
kuje niestabilność.

Czy teraz rozumiesz konieczność wprowadzenia modelu duchowej 
komunikacji pomiędzy mężczyzną i kobietą? Zawsze poszukujemy 
idealnego życia poprzez projekty, postawy i ambicje zanikające wraz 
z upływem czasu i rozpuszczaniem się okoliczności. Jeśli rzeczywiście 
moglibyśmy zaprojektować okoliczności, w których życie byłoby zgod-
ne z naszymi pragnieniami, skończylibyśmy doświadczając frustracji  
z powodu naszych ograniczeń i niedoskonałości. Nie jesteśmy doskona-
li, a zatem wszystko, co robimy, manifestuje się w czasie jako niepowo-
dzenie, oszustwo lub frustracja. Duchowa komunikacja jest dynamicz-
nym mechanizmem, który pozwala nam uaktywniać nowe, nieznane 
nam nasze aspekty. 

Porozumiewając się z innymi i otoczeniem czynimy to z różnych po-
ziomów, tym samym kreując różne cele i skutki w nas samych oraz in-
nych. Porozumiewanie się z płaszczyzny egocentryzmu kreuje mental-
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ną i elektromagnetyczną falę otwierającą drzwi konfliktowi, niezgodzie 
i agresji. Gdy komunikacja następuje z płaszczyzny duchowej tożsamo-
ści, generuje prąd harmonii, zrozumienia i braterskiego ducha pomiędzy 
ludźmi. Są to dwa zasadnicze rodzaje porozumiewania się istot ludz-
kich. Egocentryczna komunikacja pogrąża nas w świecie ograniczeń 
czasoprzestrzeni relatywnej generując frustrację i cierpienie. Duchowe 
porozumiewanie się wprowadza nas do świata twórczej, harmonijnej  
i wspólnej ekspansji łączącej nas z wszechświatem i Bogiem.

Duchowa komunikacja oparta jest na synergii i sprzężeniu zwrotnym, 
co czyni ją samą w sobie kompletną i doskonałą. Nie ma w niej żadnych 
rys, pustki ani odłączenia, ponieważ wszystko wibruje w częstotliwości 
miłości i braterskiej współpracy. Dlaczego na świecie istnieje jeszcze tak 
wiele konfliktów, niezgody i przemocy? Ponieważ ludzka istota nie na-
uczyła się jeszcze porozumiewać w oparciu o duchowe zrozumienie jed-
noczące wszelkie kryteria, zasady, ludzkie prawa i zachowania. Zablo-
kowaliśmy przepływ połączenia z Boskim Źródłem, a to uniemożliwiło 
komunikację i połączenie pomiędzy nami i innymi stworzeniami. Pomi-
mo że żyjemy w erze komunikacji, ludzkie istoty nigdy nie były bardziej 
oddzielone i odseparowane od swego rodzaju, środowiska i innych form 
życia. Stworzyliśmy małe zamknięte bańki, do których dostęp mają tyl-
ko ci, którzy znają nasze kody dostępu. Skąd bierze się ta nieobiektywna 
wizja i mentalność? Z duchowej nieświadomości, która spowodowała 
zaciemnienie, a czasami wręcz zanik naszej inteligencji i percepcji całej 
zróżnicowanej rzeczywistości wibrującej w zgodzie i harmonii z Bogiem. 
Staliśmy się ekspertami w katalogowaniu, klasyfikowaniu i różnicowa-
niu kryteriów, które, mimo że odmienne i konfliktujące, pochodzą z tego
samego źródła - ”Kolektywnego Egocentryzmu”. Z tego powodu docho-
dzi do tak wielu konfliktów społecznych, ekonomicznych, politycznych,
religijnych, kulturowych i edukacyjnych. Cała struktura społeczna jest 
produktem ludzi rządzonych przez nieświadome umysły.

Duchowe podejście do porozumiewania się oparte jest na wzmacnia-
niu wartości duchowych i pozwala jednostce na połączenie i komunika-
cję z Bogiem. W każdym egzystencjalnym potknięciu stawiamy czoło 
różnym okolicznościom. Zawsze jednak spotykamy się ponownie z za-
niedbanym tematem, by dać sobie sposobność zrozumienia naszej egzy-
stencjalnej ciągłości poza czasem i okolicznościami. Wszyscy kochamy 
porozumiewać się z innymi, czasami również ze środowiskiem natural-
nym. Nie znamy jednak właściwych kodów, dlatego nasza komunikacja 
często jest nieadekwatna i ograniczona. Ileż to razy bezmyślnie stwo-
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rzyliśmy atmosferę konfrontacji? Takie impulsywne wypowiedzi wy-
zwalają określone skutki w naszym życiu, odwrotne od zamierzonych 
i czasami nieodwracalne. Nie przywiązujemy wagi do mocy słowa, ani 
do czasu i okoliczności, w których się komunikujemy. W takich sytu-
acjach wielcy mędrcy doradzają nam rozwijanie postawy wewnętrznej 
introspekcji, która pobudzi nas do rozważnego wypowiadania się i do 
bycia świadomym skutków, jakie z tego wynikają.

Żyjemy w społecznym otoczeniu, w którym przyzwyczailiśmy się mó-
wić nieświadomi mocy i energii słowa. Istnieją informacje historyczne  
o pewnych uzdrowieniach, które zdarzyły się tylko dzięki mocy słowa, ale 
również sytuacjach, w których użycie słowa spowodowało dewastujące 
skutki. Dlaczego ma ono taką moc i dlaczego moc ta dana została isto-
tom ludzkim? Gdybyśmy znali źródło jej pochodzenia i byli świadomi 
skutków jej działania, bylibyśmy bardziej ostrożni i świadomi dobra lub 
zła, które może być uczynione poprzez słowo. System społeczny nauczył 
nas rozmawiać o trywialnych sprawach, które nie mają nic wspólnego  
z rzeczywistością życia i ewolucji. Jesteśmy jak rozbitkowie dryfujący po 
oceanie ewolucji bez szans na przetrwanie ze względu na nasz niepoważ-
ny i nieświadomy charakter. Postawa taka zwiększa niebezpieczeństwa 
zagrażające życiu, ale przede wszystkim szkodzi naszej duchowej świa-
domości, pozostawiając w niej głębokie, niezatarte ślady. Wiele nieprzy-
jemnych, niebezpiecznych okoliczności, których czasami doświadczamy, 
to skutki naszego nieświadomego komunikowania się poprzez pomysły, 
pragnienia, myśli i działania, kreujące cierpienie, ból i przemoc. Jesteśmy 
ekspresjami zbiorowej nieświadomości, która działa w ramach parame-
trów egocentryzmu ignorując i łamiąc fundamentalne prawa życia oraz 
ewolucji. Jak w takich warunkach można uzyskać spokój, harmonię i do-
statek? Wszyscy mamy swój udział w tej zbiorowej nieświadomości pro-
wadzącej ludzkość na krawędź obłędu, chaosu i zniszczenia.

Mówimy dziś o globalizacji we wszystkich aspektach naszego ży-
cia, ale nasza mentalność ciągle jest egocentryczna i skłonna do wyzy-
sku. Dopóki nie zmienimy schematów odżywiających i wspierających 
strukturę społeczną, dalej będziemy popełniać te same błędy naszych 
przodków. To nasza świadomość decyduje o podejściu do ewolucji i ży-
cia samego w sobie. Powinna ona być skupiona na odzyskaniu naszej 
wiecznej, radosnej egzystencji, właściwej naszej Istocie zaprojektowa-
nej wyłącznie, by żyć w środowisku poza egzystencjalnym czasem. Aby 
to pojąć niezbędna staje się introspekcja, integralność i szczerość. Nie 
każdy jednak pragnie je rozwijać.
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Wiele różnych idei pojawia się we współczesnym społeczeństwie. 
Większość z nich związana jest jednak ze światem rzeczywistości 
wirtualnej, w której komunikacja ograniczana jest przez czas, miejsce  
i okoliczności. Wybraliśmy bycie ofiarami naszych ambicji, negatywnych
myśli i nieharmonijnych emocji. Jeśli jesteśmy za to wszystko odpowie-
dzialni, dlaczego ubolewamy nad konsekwencjami? To przejaw naszej 
niekonsekwencji będącej kolejnym wyrazem nieświadomości. Obie zaś 
wynoszą na piedestał i wzmacniają dumę oraz agresywność. Wszystkie 
fascynujące osiągnięcia naukowe i technologiczne współczesnego spo-
łeczeństwa oddzieliły nas od rzeczywistości. Umiemy porozumiewać 
się tylko poprzez przemoc i agresję. Wszystko przeciwko wszystkiemu. 
Nikt nie czuje się bezpieczny, a niepewność i strach rządzą życiem, 
które można stracić w każdym momencie. To żałosny stan, w którym 
się znajdujemy. Utraciliśmy moc komunikowania się i odbioru piękna, 
harmonii i wspaniałości, które natura ukazuje nam jako manifestacje 
twórczej mocy Boga. Wypowiedzieliśmy wojnę życiu i ewolucji pozwa-
lając byśmy sami byli miażdżeni przez skutki występowania przeciwko 
prawom kosmicznym. Czy rzeczywiście tego właśnie pragniemy? Czy 
jesteś gotowy na zmianę? Ty decydujesz. Ale zanim coś zrobisz, upew-
nij się, że masz wystarczająco dużo mentalnej i intelektualnej jasności, 
aby to uczynić. Nie możesz oddzielić się od ludzkiej społeczności, po-
nieważ część ciebie genetycznie jest z nią połączona. Czy rozumiesz 
jaka odpowiedzialność spoczywa na tobie w procesie ewolucji? Oczy-
wiście twoje mentalne ego buntuje się, nie zgadza z tym, co piszę. Nie 
jest to jednak kwestia osobistych różnic, ale zagrożenia podstaw życia 
i ewolucji. Zostaliśmy obdarzeni mocą życia, by badać i odkrywać jego 
cel, a nie tylko przetrwać z godnością. Ważne jest, by zrozumieć, że to, 
co znamy jako życie stanowi boski dar, który jawi się nam tylko jako co-
dzienne wydarzenie. Jednak nawet naukowcy nie są w stanie stworzyć 
go ze wszystkimi swymi założeniami, formułami i zasadami. Czy za-
mierzasz użyć tej siły życia na realizowanie trywialnych ambicji i pra-
gnień przynależących do świata rzeczywistości wirtualnej? Czy prze-
ciwnie, pragniesz myśleć oraz uznać wzniosły i transcendentalny cel 
życia? Zanim zdecydujesz, zastanów się głęboko i zastosuj parametry 
uniwersalne przekazane nam przez mędrców przeszłości. Nie pozwól, 
by kierowały tobą zasady czy koncepcje, które są obecnie w modzie lub 
takie, które zostały wykreowane przez ludzi niemających połączenia  
z rzeczywistością kosmiczną, z której wszystko emanuje i ostatecznie 
do niej powraca.
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To, co wyjaśniam w tym rozdziale ściśle powiązane jest z komunika-
cją pomiędzy mężczyzną i kobietą jako istotami duchowymi mającymi 
duchową, jednorodną więź, pomimo odmienności ciał fizycznych. Du-
chowe porozumiewanie się pozwala nam na wyjście poza indywidual-
ną fizyczność, mentalność, emocje i intelekt. Czy nie chciałbyś poczuć 
w pełni, co to znaczy być nieśmiertelnym, posiadać boską wiedzę i nie-
skończoną radość? Nie jest to metafizyczne pytanie, lecz wrodzona na-
tura twojej nieśmiertelnej istoty, ukrytej za zmianami ciał fizycznych.
Spróbuj pojąć dar, który jako ludzka istota otrzymałeś, a którego inne 
formy życia nie mają: dostęp do wielkości, mocy i nieskończonej błogo-
ści. Czy myślisz, że wszyscy wielcy nauczyciele, prorocy i wizjonerzy 
przeszłości przekazywali swoje nauki tylko jako pewną opcję dla niektó-
rych istot ludzkich? Te duchowe nauki zostały przekazane nam wszyst-
kim, byśmy mogli przejść z nieświadomości pełnej cierpienia, przemocy, 
ucisku i wyzysku do świadomości braterskiej współpracy i solidarności, 
które łączą nas z Bogiem i wszechświatem. Dlaczego masz zadowa-
lać się prymitywnym życiem, podczas gdy możesz cieszyć się dobro-
dziejstwami duchowego dziedzictwa, które należy ci się na mocy prawa  
i twego rodowodu. Nie ograniczaj się do minimum, kiedy możesz aspi-
rować do wyżyn i nie jest to kwestia nabywania, lecz pragnienia, inte-
gralności oraz szczerości. Moc, aby to uczynić, jest już w tobie, ponie-
waż część procesu polegająca na odzyskaniu twego boskiego statusu, 
już się rozpoczęła.

Każdy z nas aspiruje do lepszego życia. W rzeczywistości nie wie jed-
nak, czym jest naprawdę to lepsze życie. Opieramy nasze aspiracje na 
ulepszaniu życia ekonomicznego, społecznego, zawodowego, rodzinne-
go, emocjonalnego i tak dalej. Całkowicie zapomnieliśmy o tym, kim je-
steśmy i jaki jest cel naszego pojawienia się na Ziemi. Zadowalamy się 
rozrzutnym fikcyjnym życiem, które uwodzi nas oczekiwaniami lepszej
przyszłości. Czy to jest właśnie to, czego aktualnie chcesz i do czego dą-
żysz? A może chciałbyś mieć inną opcję i odmienną perspektywę? Jeśli 
tak, idziesz we właściwym kierunku. Jest to możliwe i realne, tak realne, 
że wydaje się być utopią. W społeczeństwie, w którym żyjemy, rzeczy-
wistość jest tak zniekształcona, że nie umiemy już odróżnić prawdy od 
fałszu. Uznajemy kłamstwo za prawdę. Dlaczego? Jest to część cyklu 
ewolucyjnego i wyjątkowości czasów, którą szczerzy i uczciwi poszuki-
wacze odkryją. Oni połączą się z prądem życia i kosmicznej ewolucji. 
Większość ludzi uzna to za niezrozumiałe, nierzeczywiste i kłamliwe. 
Wszystko jednak stanowi kwestię wnikliwości i wyboru. Ten z kolei za-
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leżny jest od takich czynników jak tło ewolucyjne przeszłych żyć oraz 
predyspozycja do prawdy, ewolucji i komunikacji z Bogiem.

Wszyscy stanowimy zbiór przeszłych doświadczeń, które wykreowa-
ły to, kim jesteśmy w obecnym świecie z naszymi tendencjami, posta-
wami, przyzwyczajeniami, zachowaniami i specyficznymi dziwactwa-
mi. Tylko nieliczni zrozumieli te doświadczenia, ponieważ większość nie 
zgłębiła swej wewnętrznej geografii. A to ona łączy nas z naszą Istotą
Esencjonalną. By osiągnąć głęboką realizację życia, ewolucji, naszej 
wiecznej tożsamości i nieśmiertelnego duchowego przewodnictwa nie-
zbędna jest właściwa strategia i praktyka. W przeciwnym razie żeglu-
jemy po powierzchni oceanu życia bez możliwości wyłowienia skarbów 
spoczywających w jego głębinach. Nurkowanie w głębinach wymaga 
odwagi z naszej strony, tak samo jak stawianie czoła okolicznościom 
przynoszonym nam przez życie. Czy jesteś gotów zanurkować w głębi-
ny oceanu kosmicznej ewolucji i odnaleźć swe korzenie oraz połączenie  
z Boskim Źródłem? Teraz masz już wszelkie sposobności, by wyruszyć 
w tę kosmiczną przygodę odkrywając swą prawdziwą tożsamość i boskie 
pochodzenie. Jeśli tego nie uczynisz, utracisz sposobność radowania się 
skarbami, które wszechświat i Boskość przygotowały dla ciebie.

Nie myśl, że jest to nowe przesłanie. Jest starożytne. Istniało od-
kąd wszechświat się uformował i rozpoczął swoją ewolucję. Przyczyną 
wszystkich szkód, konfliktów i cierpienia, których doznajemy w czasie
naszego życia, jest niepamięć cierpienia duchowego stanowiącego cho-
robę przewlekłą. Ta choroba jednak może zostać uleczona. Musisz tylko 
zaakceptować medytację, a stopniowo odzyskasz duchowe zdrowie utra-
cone w momencie, w którym utożsamiłeś się ze swym obrazem fizycz-
nym i społecznym otoczeniem. Czy jest to skomplikowane i niemożli-
we? Z całą pewnością jest to tylko ocena twego umysłu pracującego  
w oparciu o wzorce i doświadczenia przeszłości oraz ograniczenia. Wie-
dza na temat życia i ewolucji powinna stać się dla ciebie priorytetem, 
ponieważ wszystko inne jest wtórne i przejściowe.

Czy istnieje możliwość stworzenia wspólnej platformy komunikacji  
i solidarnej interakcji pomiędzy mężczyzną i kobietą? Tak, ale tylko wów-
czas, gdy uczynione to będzie z pespektywy wzajemnej więzi duchowej, 
szacunku, uczuć i braterskiej współpracy. Znajdujemy się w erze postę-
pu i komunikacji, a kreatywność stanowi koncepcję, którą powinniśmy 
przyjąć w naszym życiu, poszukując zbieżności, więzi, pokoju, dostatku 
i szczęścia. Jest to era, w której wartości duchowe stopniowo powracać 
będą na społeczną scenę usuwając dominujące od dawna zasady nie-
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świadomości, eksploatacji i przemocy. Dysponujemy teraz mocą, by 
wykreować otoczenie społeczne rządzone przez wartości duchowe od-
mienne od dotychczasowych, stanowiące fundament wszechświata i ży-
cia. Przestarzałe, wsteczne wartości, na których opiera się współczesne 
społeczeństwo, muszą zniknąć zanim wyłoni się nowa cywilizacja. Nie 
czekaj, gdy inni działają. Przecież też jesteś częścią ludzkiej społeczno-
ści. Twoją odpowiedzialnością jest dokonanie swej transformacji i połą-
czenie się z prawdziwą tożsamością ukrytą pod maską ego. Uważasz, 
że jesteś tylko nic nieznaczącym elementem społecznego kontekstu,  
w którym żyjesz wbrew swojej woli? Mówię ci, że wykraczasz daleko 
poza ograniczenia czasu historycznego, ponieważ twoje istnienie się-
ga wieczności czasu w kosmicznej ewolucji. Jesteś obywatelem świata 
duchowego, podróżującym poprzez zagięcia czasu historycznego, który  
w specyficznych okolicznościach pojawia się i znika, podczas gdy nie-
śmiertelna esencja pozostaje ciągle ta sama.

Znajdujesz się u wrót do wieczności. Ciągle nie udało ci się jed-
nak przejść progu, który pozwoli ci poczuć swoje „Wieczne Istnienie”  
w świecie nieskończonej mądrości i radości. Jest to rzeczywistość, któ-
rej nie doświadczasz obecnie, ale możesz, jeśli się na nią otworzysz  
i użyjesz właściwych sposobów. Czy teraz rozumiesz, drogi czytelniku, 
znaczenie twego życia, twoich działań, myśli i wypowiadanych słów? 
Duchowa komunikacja odgrywa ważną rolę, ponieważ stanowi mecha-
nizm pozwalający badać i doświadczać istnienia wykraczającego poza 
ograniczenia codziennego doświadczenia. W tym celu nie musisz być 
członkiem żadnej partii politycznej ani instytucji religijnej. Powinieneś 
tylko otworzyć się na to doświadczenie z głęboką szczerością i skomu-
nikować z Boskim Źródłem wewnątrz ciebie. Każdego dnia działamy 
z nadzieją, że nasze życie ulegnie kiedyś polepszeniu. Nie mamy na to 
jednak żadnej gwarancji. Ja zapraszam cię do otwarcia się na przepływ 
kosmicznej ewolucji, na światło wiedzy, oświecenie oraz prawdziwe 
ulepszenie twego życia.

Wszyscy poszukujemy dla siebie tego, co najlepsze. Na nieszczęście 
często znajdujemy coś wręcz przeciwnego. Kreujemy fałszywe oczeki-
wania w nadziei, że pewnego dnia nasze życie stanie się lepsze, jednak 
to nie nastąpi, jeśli brak nam wiedzy, w jaki sposób to uczynić. Wszyscy 
zgromadziliśmy doświadczenia niepowodzeń, frustracji, rozczarowań  
i innych negatywnych emocji ze względu na zniekształconą wizję rze-
czywistości. Żyjemy w fikcji, którą zaakceptowaliśmy jako prawdę, po-
nieważ system społeczny tak nam nakazuje. Wystarczy jednak mała ob-
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serwacja, by zrozumieć, że świat, w którym żyjemy stanowi kombinacje 
okoliczności, które czasami angażują innych ludzi. 

Opisana w tym rozdziale duchowa komunikacja pomiędzy mężczy-
zną i kobietą dostępna jest dla każdego. Można się jej łatwo nauczyć, 
jeśli zaakceptujemy ją jako istotną część naszego życia. Nie możemy 
żyć bez porozumiewania się, chyba że zdecydowaliśmy się na ascezę  
i izolację. Pamiętajmy jednak, że nawet eremici porozumiewają się z bo-
skim planem, od którego my oddzieliliśmy się, ponieważ uznaliśmy go za 
nieuchwytny i abstrakcyjny. Komunikacja jest kluczowym czynnikiem 
w naszym życiu. Dlaczego nie skorzystać z niej, jeśli można odnieść 
maksymalne korzyści? Czy nie jest to logiczne i realne? Proponuję, byś 
wyszedł ze swej apatii oraz mentalnej bezwładności i zaczął myśleć o ję-
zyku duchowego porozumiewania się. Nie myśl, że to ciebie nie dotyczy, 
ponieważ jesteś człowiekiem o ogromnej odpowiedzialności zawodowej 
i cieszysz się odpowiednią pozycją. Poza tym, co inni mogliby pomyśleć 
o tobie? Tego rodzaju myśli są naiwne i wyrażają brak wiedzy na temat 
aktualnego stanu rzeczy. To, co wyjaśniam dotyczy nas wszystkich jako 
części społecznej struktury w procesie upadku i zagłady. Jedyną rzeczą, 
która oddziela nas od nowej cywilizacji jest nie czas, jak wierzyliśmy do 
tej pory odnosząc to do innych wielkich cywilizacji, ale poziom świado-
mości. Ten poziom świadomości może być osiągnięty tylko wówczas, 
gdy uświadomimy sobie, że nasze zakotwiczenia, przeszłe błędy, trud-
ności i cierpienia mają pozytywny cel. Czy jest inny lepszy sposób życia 
i robienia rzeczy? Oczywiście, ale musimy zastosować parametry du-
chowej komunikacji, by pojąć naszą boską tożsamość.

Jak powiedział wielki nauczyciel Jezus: „Niebo i ziemia przeminą, ale 
moje słowa nie przeminą.”(Mt 24:35). Do czego się odnosił tak napraw-
dę, kiedy to powiedział? Oczywiście odnosił się do komunikacji ducho-
wej, ponieważ mówił z płaszczyzny parametrów ewolucji kosmicznej, 
która wykracza poza ograniczenia czasu, w którym żyjemy.

Teraz zapraszam cię w podróż duchowej komunikacji. Zapewni ci do-
świadczanie życia z nową wizją, percepcją i zrozumieniem świata, siebie 
oraz uniwersalnej ewolucji. Nie ma się czego bać. Po prostu przywołaj 
moc emanującą z twojej wewnętrznej Istoty. Najważniejsze dla nas  
w tym momencie jest uczynienie połączenia i komunikacji z Bogiem oraz 
wszechświatem codzienną rzeczywistością w życiu, a nie tylko metafi-
zycznym, odosobnionym przypadkiem. Statek czeka. Czy zamierzasz 
wejść na pokład? Czekają na ciebie jako pasażera, ale i honorowego go-
ścia wszechświata oraz Boskości.
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PRZESTRZEŃ  TWÓRCZOŚCI
I  WEWNĘTRZNEJ  HARMONIZACJI

W tej części będziemy kreować wewnętrzną przestrzeń wyższej świa-
domości i duchowej obecności. Jeśli pragniemy wprowadzić w swoim 
życiu pewne edukacyjne, kulturowe, psychiczne i emocjonalne wzorce, 
musimy zastosować właściwą technikę. Wówczas połączymy doświad-
czenie i duchową komunikację z następującymi wskazówkami. Powinie-
neś wykonywać ćwiczenia wolno, powtarzając afirmacje i przeznaczając
na każdą z nich przynajmniej pięć minut.

1. Zrelaksuj się otwierając się na swą Esencję. Połącz się ze swoim 
Duchem i poczuj to. Bądź cierpliwy, gdy będą instalowane archetypy 
duchowej komunikacji z innymi.

2. Wchodzę w interakcje z innymi z wrażliwą, łaskawą postawą współ-
czucia, zrozumienia oraz wolą odczuwania ich i pomagania im.

3. Jestem wolny(a), by wyrażać potrzeby i pragnienia przyczyniające 
się do mojej duchowej ewolucji i otwierające mnie na potrzeby i pragnie-
nia innych.

Te afirmacje pomogą ci zastąpić stare wzorce zazwyczaj powodujące
tarcia i konflikty w życiu.

4. Wybieram moje relacje, dzielę się w nich satysfakcją i dobrym sa-
mopoczuciem otwierając się na duchową komunikację przyczyniającą 
się do wewnętrznego wzrastania.

W tej sekwencji pracujemy nad interpersonalną komunikacją z inny-
mi, jako modelem, który pomoże nam rozwijać równowagę i harmonię  
w naszym wnętrzu.

5. Pielęgnuję te relacje, które nie kreują zależności i promują moje do-
bre duchowe samopoczucie.

W tej sekwencji pracujemy nad selekcją naszych relacji i tym, w jaki 
sposób komunikować się z płaszczyzny duchowej, sprzyjającej kreatyw-
ności, wiedzy i mądrości bez kreowania jakichkolwiek uzależnień.
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6. Uznaję innych takimi, jacy są, bez jakichkolwiek oczekiwań.

Model komunikacji, z którym zamierzamy tu pracować jest modelem 
tolerancji i szacunku dla innych. Pomoże ci zbudować bardziej harmonij-
ną, pozytywną i elastyczną strukturę psychiczno-emocjonalną, co przy-
czyni się do twego wewnętrznego dobra.

7. Uczę się ufać innym, używając swej wnikliwości i uznaję wkład, 
jaki mogą wnieść w moje życie niezależnie od swoich ograniczeń.

Archetyp, nad którym zamierzamy pracować tutaj, to zaufanie i intu-
icja w stosunku do innych i tego, co mogą wnieść w nasze życie. Dzięki 
tej pracy możemy wykreować bardziej współczującą i mniej protekcjo-
nalną postawę psychiczną, intelektualną i emocjonalną w stosunku do 
innych.

 
8. W wewnętrznej ciszy uznaję pełną odpowiedzialność za moje decy-

zje. Przejawiam pogodę ducha w stosunku do tych aspektów życia, które 
nie znajdują się pod moją kontrolą.

Wprowadzany tu paradygmat wewnętrznego wzrostu ma przynieść 
otwarcie na zrozumienie, że nasze decyzje, ambicje i projekty znajdują 
się pod pieczą Boskiej Mocy.

9. Czuję się dobrze we wszystkich okolicznościach, nawet jeśli nie 
stanowię centrum zainteresowania tych, z którymi wchodzę we wzajem-
ną relację.

Gdy komunikujemy się z innymi, nie zawsze stanowimy centrum 
uwagi. Czasami jest nim nasz rozmówca, a my możemy wykorzystać tę 
przestrzeń dla zrozumienia i porozumienia. To właśnie nazywamy em-
patią. Gdy inni mówią do nas, odbieramy nie tylko wiadomość o ich po-
trzebach i problemach, lecz również ich wzorce informacji oraz wiedzy.

10. Wchodzę we wzajemne relacje z innymi z tolerancją i otwarciem, 
by być w stanie otrzymywać wskazówki oraz informacje, które mogą 
pomóc mi ulepszyć mniej świetliste aspekty mojego życia.

Poprzez ten archetyp zamierzamy użyć informacji płynących od innych 
w celu rozwiązania trudnych sytuacji i problemów w naszym życiu.
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11. Uznaję błędy i ograniczenia innych, jako środki transformacji, któ-
re pozwolą mi uwrażliwić siebie na moje własne ograniczenia i pomogą 
mi oczyścić moje własne błędy.

Możemy odebrać wiele informacji od innych i zrozumieć siebie pozna-
jąc ich problemy.

12. Cieszę się większym wewnętrznym dostatkiem, dzięki dostrajaniu 
się do uniwersalnych zasad ewolucji i wyrażaniu ich.

Powtarzanie podświadomości tej afirmacji jest wgrywaniem nowego
archetypu, z którego będziemy następnie w naturalny sposób korzystać 
w tych okolicznościach, w których niezbędna jest duchowa komunika-
cja.

13. Wchodzę w relacje z innymi z ciepłem i współczuciem wiedząc, że 
wypełniają oni swój ewolucyjny program.

Taka forma wzajemnych relacji prowadzi do porozumienia w oparciu o 
wartości Wewnętrznej Istoty. Nasza Istota z kolei łączy nas z Boskim 
Źródłem, z którego otrzymujemy inspirację i duchowe wartości generu-
jące dobro, dostatek i miłość.

W ten sposób zamkniemy rozdział o duchowej komunikacji pomię-
dzy mężczyzną i kobietą. Stanowi ona narzędzie wyrażania i interakcji  
z płcią przeciwną, a ostatecznie z ludzkością i wszechświatem, którego 
częścią wszyscy jesteśmy.


