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Lśnienie, które zasiało nasienie dla szacunku swego, jest jak siemię jedwabiu i purpury dobrej, co ukrywa się
wewnątrz i czyni sobie salę, która wychwaleniem jego i korzyść wszystkiemu. Tym początkiem stworzył tą
zamkniętość, która nie była poznana poprzez tą salę. Sala ta nazywa się Elokim.
I tajemnica ta – „Na początku stworzył Bóg”. Lśnienie, z którego stworzone wszystkie dziesięć wypowiedzi
(którymi stworzony świat) w tajemnicy rozprzestrzenienia kropki lśnienia tego zamkniętego. Jeżeli o tym
napisano „stworzył”, nie ma nic dziwnego, że „I stworzył Bóg (Elo-him) człowieka według obrazu Swojego”.

Z Świętej Tory...

Bóg powiedział do Moszego: Patrz, uczyniłem cię władcą nad faraonem.
A Twój brat Aharon będzie twoim mówcą. Ty będziesz mówił wszystko,
co ci przykażę, a twój brat Aharon będzie przemawiał do faraona.
I [on] wypuści synów Jisraela ze swojego kraju. Ja uczynię faraona nieustępliwym i pomnożę Moje znaki i Moje cudowne siły w ziemi egipskiej. Faraon was
nie posłucha, [a Ja] okażę Moją moc nad
Egiptem i wyprowadzę Moje zgromadzone siły, Mój lud, synów Jisraela z ziemi
Egiptu przez wielkie wyroki. Egipcjanie
dowiedzą się, że Ja jestem Bogiem, gdy

okażę Moją moc nad Egiptem i wyprowadzę synów Jisraela spośród nich. Mosze i Aharon zrobili dokładnie tak, jak
przykazał im Bóg. Mosze miał osiemdziesiąt lat, a Aharon osiemdziesiąt trzy lata,
gdy rozmawiali z faraonem.
Księga Wyjścia Szemot
Rozdział Waera 7:7

Uniwersalna miłość

Pojęcie miłości bezwarunkowej jest stanem niejednoznacznym. Jak
zatem określić czym jest taki stan i jak on się przejawia? Miłość,
którą człowiek odczuwa do innej osoby, jest skondensowaną formą
uniwersalnej miłości, dlatego też nie jest ona bezwarunkowa.
Zazwyczaj ludzie są przywiązani do swego obrazu, czyli do ideału, którzy stworzyli
w swojej wyobraźni, i kiedy ten ideał z czasem zmienia się (na przykład starzeje się),
to miłość pozostaje w tym stanie, w którym powstał ideał. Zatem powstał tam
też warunek. Zakochanie zaś jest stanem,
który stopniowo słabnie i to błędnie nazywa się miłością. Z prawdziwym pojęciem

miłości ten stan nie ma jednak nic wspólnego, ponieważ jest stanem całkowitego
przywiązania do osoby lub przedmiotu,
potwierdzonego zazwyczaj wypowiedzią
ego: „Kocham cię za to i za to”. Jest to
przedłużenie egoistycznego pojmowania
miłości i nie ma nic wspólnego z wypromieniowaniem z siebie czystej miłości, tożsamej z pojęciem siły, emanacji, oddawania,

czyli miłości bez stawiania jakiegokolwiek,
nawet najmniejszego warunku.
Pojęcie miłości bezwarunkowej oznacza,
że duszy nie jest potrzebne wzmacnianie
swoich odczuć, czyli nie potrzebujemy niczego dla odczucia w sobie tego rodzaju
czystej miłości, a sprawdzenie stanu czystości takiego odczucia przychodzi wówczas, kiedy od obiektu obdarowanego
uczuciem nic nie otrzymujemy. Wówczas
doskonale widzimy, jaki charakter miało
uczucie, które określaliśmy mianem miłości bez warunków. Jasno wówczas widzimy, czy to odczucie jest stanem czystym,
czy uwarunkowanym. Miłość bezwarunkowa jest bowiem stale taka sama i co
najważniejsze - bezkorzystna.
ciąg dalszy na str. 2
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Słownik
duchowych
pojęć
Służba – praca, wykonywanie czynności
na rzecz dobra: osoby lub wspólnoty, odznaczające się poświęceniem i oddaniem.
Głównym wynagrodzeniem, w tym działaniu, jest wewnętrzny charakter jego pracy,
np. sława, znaczenie, wybitność osoby lub
osób, na rzecz których wykonuje się starania. Służba objawia się stanem skromności, pokory oraz akceptacji.
Co to jest duchowe?
Przykazania mówią: „Odczuj bliźniego*,
działaj ku niemu, a odczujesz czym jest
duchowy stan”.
Duchowy stan powstaje wtedy, kiedy
człowiek myśli o potrzebach drugiego
– bliźniego, wspólnoty, w której przebywa, ponieważ, duchowy stan powstaje
tylko na skutek odpowiednich działań,
przykazań. Na początku, myślenie „po co
mi bliźni, ja i tak odczuję duchowe”, jest
błędem. W duchowym stanie człowiek
powinien poruszać się za pomocą wiary, a nie wiedzy, ponieważ tego stanu nie
można rozróżnić i uchwycić rozumem.
Tylko przez starania i wysiłki, ku drugiemu
(bez zamiaru własnej w tym korzyści),
możemy doprowadzić siebie do godności i przyjąć to, co dla nas przygotował
Bóg. Wszystkie błędne wzorce myślenia
wynikają, gdy świadomie opieramy się na
własnych siłach, przez co tworzymy wyłącznie ograniczenia, nie mogąc poznać
duchowej rzeczywistości, która nas otacza, ponieważ otwieramy ją tylko odpowiednimi działaniami.
* bliźni, ten, który podąża drogą ku Stwórcy

Wskazówki praktyczne

Utrzymanie stanu
gotowości do
duchowego wzrostu
Codziennie przez 10 -15 minut, wyhamuj
swoje wszystkie odczucia w stosunku
do wszystkich otaczających ciebie ludzi,
przedmiotów oraz spraw.
Ustawienie języka na podniebieniu, skupienie uwagi na pustej przestrzeni wewnątrz głowy i wszechogarniającej ciszy.

Zaszyfrowane…
„Na początku Stworzył Wszechmogący
niebo i ziemię”, i On dokonał pracy,
zanim człowiek przyszedłeś na świat.
To odpowiedź,dla nas, którzy pytamy,
czy człowiek powinien pracować?
Takie pytanie stawiamy sobie wiele
razy w życiu. Czujmy, że praca którą na
co dzień wykonujemy, nie jest tym głównym celem, dla którego zostaliśmy stworzeni. Nie rozumiemy sensu i celu jej wykonywania. Odpowiedź jest w tym, że nie
ma duszy, która by nie pracowała. Lecz
słowo – „praca”, jego znaczenie, powinno zostać poprawnie odszyfrowane. Nie
możemy porównać pracy, o której jest
mowa w Torze (o osiąganiu duchowych
stanów), z pracą, którą w pocie czoła wy-

konuje człowiek. To dwa stany oddalone
od siebie w nieskończoność…
Największym obciążeniem dla duszy
jest stan, kiedy przychodzi w ten świat
i zapomina po co tu przyszła? Amnezja
jest jej dana tylko po to, by mogła szukać i odnaleźć… Źródło swojego istnienia. Zaś to co najpiękniejsze – odkrycie
- przychodzi w działaniach.
Dusza może pracować dla Stwórcy, i to jest subtelna praca. Ona może
pracować też dla siebie, i to jest niższa,
gruba praca, w tym nie ma określenia ze
względu na kogo ona to czyni.
Codziennie pracujemy, spędzamy godziny w aktywności. Komu ofiarujemy te
pracę, ze względu na kogo to wszystko
czynimy?

Intencja
„Ja wszystkie moje zamiary, odczucia i myśli kieruję ku Jedynemu Źródłu, Źródłu
całkowitej błogości i pełni. Moja miłość, nadzieje i oczekiwania idą właśnie w tym
kierunku i nic w świecie nie jest w stanie mi pomóc, ani w rzeczywistości tego świata,
ani przyszłego świata oprócz Jedynego Źródła, tego, z którego wszystko powstało".

Uniwersalna miłość

dok. ze str. 1
Miłość jako uniwersalna siła, pojawia się
zawsze tam, gdzie jest miejsce do jej objawienia, a nasz umysł przepełniony po brzegi
egoizmem, zazwyczaj nie może zbyt wiele
zmieścić nowego, tworząc w ten sposób
mocne ściany osobowości. Kiedy doznajemy stanu zakochania, te ściany zaczynają
rozpadać się, pękają, a my czujemy się jak
niemowlę, bezradni i bez opieki naszego
ego, i właśnie wtedy, będąc w takim stanie,
wchodzimy pod opiekę miłości, której nic
i nikt nie jest w stanie się oprzeć.

Uniwersalna, bezwarunkowa miłość, jest
rozszerzonym stanem miłości indywidualnej. Kiedy otwieramy serce, kiedy otwieramy jego magnetyzm, przy wnikliwym wpatrywaniu, możemy odczuć oba rodzaje
miłości, i w dodatku w czystym stanie.
Kiedy bowiem przestajemy traktować
miłość jak emocje, wtedy zaczynamy zauważać, jak przyciąga nas do siebie uniwersalna, niezwykle magnetyczna siła,
i to ona jest wieczna, bezwarunkowa,
uniwersalna Miłość…
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