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Emanacja 
i miłość
Czym jest stan doskonałej miłości? Kiedy zapytamy o to pierwszego napotkanego 
człowieka, na jego twarzy pojawi się zapewne uśmiech, stan pewnego rozrzewnie-
nia. Zazwyczaj taki człowiek ma na myśli najpiękniejsze uczucie, którym mógł ob-
darować drugą istotę. Wtedy w jego głowie pojawiają się najpiękniejsze obrazy, a za 
nimi idą uczucia i ogólny stan błogości. Tak w wielkim skrócie można opisać zacho-
wanie człowieka przypominającego sobie swoje najpiękniejsze chwile w życiu, stan 
zakochania, lub stan miłości.

A jak to jest z naszą duszą? Mędrcy mówią, że ’’Miłość, którą człowiek odczuwa, po-
winna być sterowana zawsze w jedno Źródło do swojego Stworzyciela… jeżeli czło-
wiek zaczyna kochać Stwórcę całym swoim sercem, bez reszty, jak On (Stwórca), 
może mu odmówić? Wówczas zaczyna działać pomiędzy nimi więź, kiedy wszyst-
kie życzenia człowieka, stają się życzeniami Ukochanego Stwórcy. I nie ma pomiędzy 
nimi różnicy, gdyż blask i potęga Stwórcy zaczyna działać w człowieku tak, jakby On 
przemawiał i czynił wszystko ludzką ręką. Dlatego nasze skupienie powinno być za-
wsze na utrzymaniu więzi. I to jest najważniejsze!”

Prawdziwe 
życzenie
Jak to się dzieje, że w człowieku rodzi 
się życzenie i  on zaczyna czegoś pra-
gnąć?

„W  duszach od samego urodzenia jest 
założone, że człowiek powinien wiele 
w życiu zrobić, ale brakuje mu mądro-
ści, czyli obecności odczucia Stwórcy. 
Wtedy człowiek wyszukuje różne me-
tody jakby wytłumaczyć siebie w swo-
ich własnych oczach, w jaki sposób on 
ma rację w określonych warunkach, sy-
tuacji, czy środowisku. Wszystko to jest 
jednak złudzeniem wynikającym z nie-
możności odczucia i  braku podobień-
stwa właściwości do Stwórcy. Czasa-
mi jest też tak, że człowiek cierpi z róż-
nych powodów duchowych lub mate-
rialnych. I właśnie jego cierpienia są od-
powiedzią na wcześniej zadawane py-
tanie: dlaczego nie spełniają się jego 
życzenia, co on nieprawidłowo czy-
ni? Odpowiedź jest w  samym pytaniu: 
człowiek wszystko czyni prawidłowo. 
Dlaczego zatem cierpi? 

Cierpienie jest potrzebne, żeby od-
czuć prawdziwe życzenie, móc popro-
sić w  modlitwie, o  to, czego brakuje 
i otrzymać to, czego pragnie jego ser-
ce. Przecież miara cierpienia odczu-
wana wewnątrz, równa się mierze na-
pełnienia. I  stawiając krok za krokiem, 
wzrastając poziom za poziomem, du-
sza napełnia się coraz większym świe-
ceniem a tym samym zostaje spełniony 
cel stworzenia”.



Skąd przychodzi  
siła 
do człowieka 
Jak powinien zachować się człowiek, kiedy przychodzi do niego światło, siła ducho-
wego poziomu? Co powinien czynić, żeby przypodobać się Bogu, podążać Jego dro-
gami? Powinien zawsze starać się naśladować swojego Stworzyciela, działać na Jego 
podobieństwo, emanować. Przecież Stwórca bezustannie dba o człowieka, o  jego 
duszę… Podobnie powinien czynić i człowiek. Jak sprawdzić siebie, jak zbadać swo-
je działania? W tym świecie człowiek może wykonać podobne działania tylko do dru-
giego człowieka, podobnego do niego, do bliźniego. 

Czyny mogą być różne, na miarę wielkości duszy. Gdy jego czyn w zamiarze jest czy-
sty, altruistyczny, gdy człowiek chce czynić dla zadowolenia innych ludzi, dla sprawie-
nia im radości, wtedy przychodzą do niego siły. I wówczas okazuje się, czy zamiar 
człowieka rzeczywiście jest czysty. „Jeden człowiek niemający siły, który jest bardzo 
słaby, otrzymując ją, od razu zaczyna popełniać różne głupstwa, zaczyna działać ze 
względu na siebie i zapomina o wszystkim, a jeżeli nawet pamięta, to tylko dlatego, 
żeby więcej otrzymać. Jego poziom emanacji jest najniższy. 

Drugi człowiek, będący w  takim samym stanie, kiedy otrzymuje siłę, zaczyna my-
śleć o różnych przedsięwzięciach: budowie zakładów, stworzeniu pracy dla innych. 
Poziom drugiego jest znacznie wyższy. Trzeci człowiek pominie pierwszy i drugi po-
ziom nasłodzenia, a przejdzie do poziomu nasłodzenia duchowego i określi –„to jest 
dla mnie ważne”. Jego starania i siła, którą otrzymał będzie wykorzystana w kierun-
ku duchowym.

Dlaczego tak się dzieje? Poziom wewnętrzny człowieka różni się znacznie, kiedy 
przychodzi siła, światło. Człowiek, który ma najniższy poziom robi ogromną licz-
bę głupstw, a objawiający najwyższy poziom, może stworzyć wiele dobrego dla sie-
bie i dla innych. 

 Uwaga człowieka powinna być skierowana ku rozróżnieniu – jaki w nim  objawia się 
poziom życzenia? ‘’

Słownik 
duchowych 
pojęć 
Widzieć - oznacza być otwartym na 
rozum wszechświata. Każdy stan rze-
czywistości, gdzie ułożona jest jakakol-
wiek informacja, zawsze zależy od ob-
serwatora i jego zdolności obserwować 
tą samą rzecz na różnych poziomach.

Badania nad duszą - Stan biny* Bina 
ma szczególną formę - raz potrafi być 
zwrócona do światła, innym razem do 
życzenia. Ona jest w  swojej postaci 
„elastyczna”. Od światła otrzymuje po-
ziom zapłodnienia, a do życzeń oddaje 
powstałą formę, natomiast sama w so-
bie pozostaje neutralna – nic nie po-
trzebuje dla siebie. 

Wskazówki praktyczne.  Zadanie du-
chowe - odmienić punkt spostrzegania: 

Ja jestem objawieniem, przed którym 
powstaje świat. Ja jestem Światem, któ-
remu objawiają się wszystkie rzeczy.

• Zwróć uwagę na tego, kto jest obser-
watorem, kto w tej chwili siedzi i spo-
strzega co się odbywa. Kto stoi za pro-
cesem czytania, pisania i przetwarzania 
informacji. Kto cichym głosem intui cji 
odpowiada na każdy błędny wniosek 
lub zdarzenie.

• Zrozumienie roli. Wypisz  jakie role 
posiadasz na dzisiaj. Która z  nich jest 
dla ciebie przyjemna, która przymuso-
wa, a  od której jesteś całkowicie uza-
leżniony.

* Bina - właściwość Stworzyciela objawiona 
w duszy człowieka, której atrybutem jest 
czysta emanacja, bez cienia chęci otrzyma-
nia czegoś w zamian dla siebie.

Prawda
Poszukujący prawdy życia  
odnajdźcie w sobie Jego ukrycia.

Poszukujący Świętego Słowa 
niech w prawdzie będzie wasza mowa.

Poszukujący Świętego Grala 
niech wasza chęć was nie oddala.

Niech nie sprowadzi na manowce, 
nie bądźcie jak bezwolne owce, 
które się pasą, trawę jedzą, 
o Bożym Świecie nic nie wiedzą.    
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