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Słowo od autora. 

 
Stworzyłem niniejszy tekst w celu zebrania w jednym miejscu nie-
których osobistych obserwacji dotyczących mnie jako osoby, ży-
wego organizmu i części Życia. 

Starałem się unikać, tak bardzo, jak to tylko możliwe, popadania 
w urojone wierzenia — to, co przeczytasz, jest efektem obserwowania 
otaczającego mnie świata; rozpoznawania faktów takimi, jakimi są 
(według mnie); rozpoznawania powodów za nimi ukrytych; łączenia 
punktów w sposób, który jest prawdziwy (według mnie) oraz umiesz-
czenia siebie w miejscu, w którym moja perspektywa jest tak sze-
roka, jak to tylko możliwe. 

Ponieważ ta publikacja nie jest dokumentem naukowym, użyłem 
w niej potocznego języka, co pozwoliło mi na wytłumaczenie, co 
mam na myśli, w sposób prosty i bezpośredni. 

Pomimo użycia w tekście formy ‘ty’ (w wielu odmianach), nie jest on 
skierowany do Ciebie (do czytelnika), to tylko mój monolog z samym 
sobą, proszę być tego świadomym. 

Spisanie tych słów pomogło mi w ujrzeniu i zrozumieniu wielu rze-
czy, które pływały w mojej głowie jako zwyczajne podejrzenia lub 
niejasne pomysły. Pomogło mi to również w rozjaśnieniu mojego ży-
ciowego celu jako istoty ludzkiej. 

Jeżeli znajdziesz w niniejszej publikacji coś, co okaże się dla Ciebie 
użyteczne — wspaniale! Jeżeli nie — no cóż, w końcu nie jest ona 
o Tobie. 

 

Christopher Nuin 
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Jesteś tylko jedną częścią czegoś większego. Spójrz 
na pełen obraz i zachowaj go w umyśle. 

 

Jesteś częścią Wszechświata — ogółu całej przestrzeni i czasu oraz 
ich zawartości, w tym planety, gwiazdy, galaktyki i wszystkie inne 
formy materii i energii. Przestrzenny rozmiar całego Wszechświata 
jest wciąż nieznany. 

Jesteś częścią obserwowalnego wszechświata — sferycznego regionu 
Wszechświata obejmującego całą materię, którą obecnie można ob-
serwować z Ziemi. 

Jesteś częścią Supergromady w Pannie — masowej koncentracji ga-
laktyk zawierających Gromadę Panny i Grupę Lokalną, które 
z kolei zawierają galaktyki Andromedy i Mlecznej Drogi. Supergro-
mada w Pannie jest jedną z około 10 milionów supergromad w ob-
serwowalnym wszechświecie. 

Jesteś częścią Grupy Lokalnej — grupy galaktyk, która obejmuje 
Drogę Mleczną. Lokalna grupa składa się z ponad 54 galaktyk, 
w większości z galaktyk karłowatych. 

Jesteś częścią Drogi Mlecznej — galaktyki, która zawiera nasz Układ 
Słoneczny. Droga Mleczna to galaktyka spiralna o średnicy od  
100 000 do 180 000 lat świetlnych. Szacuje się, że zawiera od stu do 
czterystu miliardów gwiazd i prawdopodobnie co najmniej sto mi-
liardów planet. 

Jesteś częścią Układu Słonecznego — grawitacyjnie związanego 
układu planet i Słońca oraz innych obiektów, które krążą wokół 
niego, bezpośrednio lub pośrednio. Z obiektów, które okrążają 
Słońce bezpośrednio, największymi ośmioma są planety (w tym Zie-
mia), a pozostałe to mniejsze obiekty, takie jak planety karłowate. 
Obiektami, które pośrednio krążą wokół Słońca, są księżyce. 
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Jesteś częścią Ziemi — trzeciej planety od Słońca i jedynym znanym 
obiektem astronomicznym, na którym występuje życie. 

Jesteś częścią biosfery — globalnego systemu ekologicznego integru-
jącego wszystkie formy życia (w tym florę, faunę, grzyby itp.) 
i ich relacje, w tym ich interakcję z elementami litosfery, geosfery, 
hydrosfery i atmosfery. Żadne biosfery nie zostały wykryte poza Zie-
mią; w związku z tym istnienie pozaziemskich biosfer pozostaje hi-
potetyczne. 

Jesteś częścią Fauny — ogółu wszystkich zwierzęcych form życia 
w jakimkolwiek regionie lub czasie. 

Jesteś częścią królestwa biologicznego Animalia — grupy wieloko-
mórkowych organizmów eukariotycznych (organizmów, których ko-
mórki mają jądro zamknięte w błonach). 

Jesteś częścią rodzaju Homo — rodzaju obejmującego istniejące ga-
tunki Homo sapiens (współcześni ludzie) oraz kilku wymarłych ga-
tunków sklasyfikowanych jako przodkowie lub blisko spokrewnieni 
ze współczesnymi ludźmi. 

Jesteś częścią gatunku Homo sapiens — jedynego żyjącego przedsta-
wiciela rodzaju Homo na Ziemi. Co sprawia, że jesteś Homo sapiens 
to twoje ludzkie ciało. 

Jesteś ludzkim ciałem — całą strukturą człowieka, składającą się 
z trylionów komórek, które razem tworzą tkanki, a następnie układy 
narządów. Komórka jest podstawową strukturalną, funkcjonalną 
i biologiczną jednostką wszystkich znanych żywych organizmów. 
Komórka to najmniejsza jednostka życia. 

 

Jesteś częścią Życia.  
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Jesteś takim zwierzęciem! Na temat twoich podsta-
wowych potrzeb i sposobach, w jakie mogą wpły-
wać na twoje Życie. 

 

Potrzebuję bezpieczeństwa! 

Potrzeba bezpieczeństwa używa wielu narzędzi, które mają za zada-
nie trzymać cię z dala od niebezpieczeństwa, chociaż możesz ich nie 
zauważyć lub po prostu nie jesteś świadom ich pochodzenia. 
Niektóre z tych narzędzi są następujące: 

— bycie leniwym 
— ukrywanie się i unikanie odpowiedzialności 
— bycie lub zachowywanie się jak osoba o ograniczonym umyśle 
— bycie lub zachowywanie się jak osoba krótkowzroczna 
— bycie lub zachowywanie się jak osoba z urojeniami 

Lenistwo jest często mylone z potrzebą odpoczynku lub potrzebą za-
znania odnalezienia komfortu. W rzeczywistości celem lenistwa jest 
unieruchomienie ciebie, ponieważ każda kolejna akcja niesie ze sobą 
możliwe ryzyko zagrożenia twojego życia. Twoje uczynki pokazują, 
kim jesteś, sprawiają, że jesteś coś warty, jednak lenistwo sprawia, 
że nie chcesz nic robić, ponieważ będąc nikim (nie istniejąc) nie masz 
się czego bać i nie masz się o co martwić. Ważne aby rozpoznać róż-
nicę pomiędzy odpoczywaniem, gdy twój organizm potrzebuje się 
zregenerować a zachowywaniem się leniwie. 

Odpoczywanie ma przywrócić ci energię lub dać czas na wyleczenie, 
abyś miał siłę do realizowania swoich celów. 

Lenistwo kradnie godziny z twojego ograniczonego czasu życia, 
czyni cię nieproduktywnym, niedołężnym i niepotrzebnym. 
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Ukrywanie się i unikanie odpowiedzialności idzie w parze, a ich 
głównym celem jest trzymanie cię z dala od niebezpieczeństw oraz 
wszelkiego rodzaju ryzyka. 

Ukrywanie się to podstawowa reakcja obronna dziecka: „Skoro mnie 
nie widzą, nie mogą mnie skrzywdzić”. Ważne, aby pamiętać, jak 
działa ta reakcja, ponieważ nierozpoznana i niekontrolowana może 
doprowadzić cię do punktu, w którym będziesz ukrywać wszystko, 
włącznie z sobą samym. Zaczniesz ukrywać swoje uczucia, intencje, 
doświadczenia, uczynki i osiągnięcia. Będziesz unikać ludzi, których 
jeszcze nie znasz i przestaniesz zawiązywać nowe związki, będziesz 
unikać swoich współpracowników, przyjaciół i swojej rodziny. 
Możesz nawet zostać pchnięty do punktu, w którym nie będziesz 
chcieć opuszczać swojego pokoju, a cała twoja aktywność będzie się 
kręcić wokół używania twojego komputera i Internetu. 

Zdrowe podejście do ukrywania się wygląda następująco: „Ukryj się, 
GDY do ciebie strzelają”. Ukrywanie się, ponieważ „być może ktoś 
będzie chciał mnie zastrzelić” nie jest zdrowe, ono okrada cię 
z możliwości realizacji swoich marzeń, zmniejsza zakres twoich moż-
liwości i szans. 

Unikanie odpowiedzialności jest równoznaczne unikaniu kary. Bycie 
odpowiedzialnym za coś zmusza cię do przyjmowania ciosów, podej-
mowania ryzyka oraz ponoszenia porażki co pewien czas. Ważne 
jest, aby nie mylić konsekwencji świadomych decyzji z karą 
i krzywdą. Dopóki przestrzegasz zasad ustanowionych w twoim 
kraju, społeczeństwie, firmie lub grupie, konsekwencje twoich dzia-
łań zawsze przyjmą formę reakcji/wyniku/lekcji, z którą masz sobie 
poradzić lub, którą masz obrócić na swą korzyść — nie będzie to cios 
wymierzony za karę, żeby przynieść ci szkodę i cierpienie. 

Bycie odpowiedzialnym czyni cię szanowanym i niezawodnym, 
otwiera przed tobą nowe możliwości; daje ci poczucie, że poradzisz 
sobie z życiem bez względu na wszystko, ponieważ zawsze możesz 
polegać na sobie. 
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Bycie osobą o ograniczonym umyśle oraz zachowywanie się jak 
osoba o ograniczonym umyśle to dwa odrobinę różne pojęcia, lecz 
o wspólnym pochodzeniu. 

Bycie osobą o ograniczonym umyśle oznacza, że brakuje ci zakresu 
wiedzy, która pomogłaby twojemu umysłowi stać się otwartym na 
możliwości, okazje, nowe rozwiązania i wyjaśnienia. Zachowywanie 
się jak osoba o ograniczonym umyśle oznacza, że już posiadasz za-
kres wiedzy, który pomaga twojemu umysłowi pozostać otwartym, 
a mimo to pozwalasz mu się kurczyć, pozwalasz sobie na zachowa-
nie, jakbyś nie posiadał tej wiedzy. 

Mechanizmy, które sprawiają, że stajesz się o ograniczonym umyśle 
to uprzedzenia i osądy. Uprzedzenie to z góry przyjęta opinia niepo-
parta rozsądkiem i doświadczeniem, ono daje ci fałszywe poczucie, 
że już wiesz przyszłą niewiadomą. Osądzenie oznacza ukształtowa-
nie opinii lub wniosku o kimś, lub o czymś, ono daje ci fałszywe po-
czucie, że na pewno wiesz przeszłą i teraźniejszą niewiadomą. 

Należy pamiętać, że w obu przypadkach uprzedzenia i osądy nie są 
równoznaczne ze zrozumieniem. Jest zupełnie odwrotnie, one unie-
możliwiają ci zrozumienie. Twój umysł chce poradzić sobie z niewia-
domą tak szybko, jak to możliwe, aby nie pozostawała otwartym za-
grożeniem dla ciebie w czasie rzeczywistym oraz żebyś wiedział, jak 
się przed nią uchronić. 

Pozbycie się tego nawyku jest proste, jednak osiągnięcie celu 
i wyrobienie z niego nawyku może zająć ci sporo czasu. Na początek 
musisz pogodzić się z niewiadomą, tylko wtedy będziesz mógł nau-
czyć swój umysł jak używać zrozumienia zamiast uprzedzeń 
i osądów. 

Zrozumienie oznacza posiadanie wiedzy o czymś lub o kimś, o ich 
powiązaniach, wpływach i cechach; chodzi o widzenie całej sieci ak-
cji, reakcji oraz rozumienie jak ona działa. Ten wgląd przynosi ci wie-
dzę, a wraz z nią wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest wyklu-
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czenie nadciągającego niebezpieczeństwa z wachlarzu możliwości 
zmierzających w twoją stronę. 

Bycie lub zachowywanie się jak osoba krótkowzroczna może wyda-
wać ci się podobne do bycia osobą z ograniczonym umysłem, jednak 
tak nie jest, w rzeczywistości bliżej temu do unikania odpowiedzial-
ności (unikania kary). 

Zachowanie krótkowzroczne oznacza, że skupiasz się wyłącznie na 
swoich potrzebach i chęciach, lecz nie wysilasz się, żeby spojrzeć na 
rezultat. Jesteś zainteresowany tylko przykładowym łańcuchem: Ja 
chcę/potrzebuję; ja to wykonam/zdobędę/wezmę/zrobię, aby dostać to, 
co chcę/potrzebuję. Ten łańcuch wyklucza rezultaty twoich decyzji 
i czynności, a wraz z nimi, ewentualną karę. 

By zaprzestać takiego zachowania, musisz obrócić powyższy łańcuch 
w ten łańcuch: Ja chcę/potrzebuję; sprawdzam, jak mogę to wyko-
nać/zdobyć/wziąć/zrobić bez krzywdzenia innych osób; wykonuję/zdo-
bywam/biorę/robię to sam lub we współpracy z innymi; sprawdzam re-
zultaty, by się z nich nauczyć. 

Bycie lub zachowywanie się jak osoba krótkowzroczna przez więk-
szość czasu może zaowocować rezultatami, które będą miały charak-
ter kary, ponieważ ludzie przez ciebie skrzywdzeni mogą nie być za-
interesowani traktowaniem ciebie z wyrozumiałością i zrozumie-
niem, gdy ty sam nie podejmujesz wysiłku, aby pomyśleć o nich, za-
nim podejmiesz działanie. Bycie lub zachowywanie się jak osoba 
krótkowzroczna ma również drugą właściwość: ono ma za zadanie 
uczynić twój „widoczny świat” niewielkim, ponieważ im mniejszy 
jest twój „widoczny świat”, tym mniej możliwych zagrożeń może on 
zawierać. „Widoczny świat” to twój codzienny świat, który trzymasz 
w swym umyśle. Jeżeli nie utrzymujesz otwartego umysłu, obraz 
twojego „widocznego świata” z czasem będzie się stale kurczyć, aż 
do punktu, w którym jedyne co widzisz, to tylko twoje miasto (lub 
dzielnica/sąsiedztwo, jeśli mieszkasz w dużym mieście), odwiedzane 
przez ciebie sklepy, twoje miejsce pracy, przyjaciele i rodzina — nie 
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będziesz już pamiętać o swoim państwie oraz o kontynentach, o całej 
planecie, o całym zakresie Życia, na tak długo, jak długo o sobie nie 
przypomną. 

Aby uchronić się przed zachowaniem krótkowzrocznym, pamiętaj, 
że każde działanie ma swój rezultat. Nie bój się tego i nie uciekaj 
przed tym. Bądź tym zainteresowany, traktuj to jako studium Życia. 

Bycie lub zachowywanie się jak osoba z urojeniami ma miejsce, gdy 
twoja postawa osoby „krótkowzrocznej oraz o ograniczonym umy-
śle” przechodzi na kolejny poziom. 

Dzieje się tak, gdy twoje uprzedzenia i osądy ogarniają twój umysł 
tak silnie, że stają się twoją wiarą, twoimi głębokimi wierzeniami i 
religią. Poniższy przykład pokazuje, w którym miejscu zaczynają się 
urojenia: 

Fakty: „Ona zapomniała zabrać ze sobą własne jedzenie tamtego dnia. 
Była bardzo głodna. Ona zapytała go, czy mogłaby dostać jego przeką-
skę. On widział, jak głodna ona była, więc zgodził się.” 

Pytanie: „Słyszałem, że ona wzięła jego przekąskę. Czy ona zapytała 
przynajmniej o pozwolenie?” 

Zrozumienie: „Ona wzięła jego przekąskę, ponieważ zapomniała zabrać 
ze sobą własne jedzenie. Tak, zapytała go, czy może dostać jego prze-
kąskę, a on się zgodził, ponieważ widział, jak bardzo była głodna.” 

Uprzedzenie: „Nie lubię jej, ona prawdopodobnie wzięła ją bez jego 
zgody. Mogę się założyć, że on nawet nie wie, że już jej nie ma.” 

Osądzenie: „Cóż, ona zawsze o wszystkim zapomina, jej głowa jest jak 
sito. Lepiej na niej nie polegać. On był głupi, dając jej swoją przekąskę.” 

Urojenia: „Cóż, ona tak naprawdę wcale nie zapomniała własnego je-
dzenie, ona nadal ma je w swojej torbie. Ona zapytała go o jego prze-
kąskę, ponieważ woli jeść cudze jedzenie. Ona robi tak cały czas, mówię 
ci. A on o tym wie, a i tak dał jej swoją przekąskę. Oni oboje są dziwni, 
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lepiej dla ciebie, żebyś ich unikał. Uwierz mi. Wiem, co mówię.” 

Jak widzisz, myślenie urojeniowe to niezdrowe zachowanie twojego 
umysłu, które nie chce zrozumieć otaczającej cię rzeczywistości, ani 
też nie chce zdobyć nowej wiedzy, ani zaakceptować faktów — chce 
tylko wypełnić puste przestrzenie tak szybko, jak to możliwe, a robi 
to, tworząc własną alternatywną rzeczywistość. 

Tendencja do myślenia urojeniowego objawia się najbardziej, gdy 
znajdujesz się w nowym środowisku i pozostajesz w nim przez długi 
czas bez wystarczającej wiedzy, aby zrozumieć jego strukturę, połą-
czenia, cechy, zachowania itp. 

Ilekroć twój umysł próbuje sam wypełnić puste przestrzenie, musisz 
go przed tym powstrzymać. Pamiętaj, że twój umysł jest narzędziem 
(twoim narzędziem) zrozumienia, gromadzenia i przechowywania 
wiedzy, jego zadaniem jest znajdywanie odpowiedzi oraz łączenie 
punktów. Nie możesz uzyskać wiedzy o świecie zewnętrznym z wnę-
trza swojego umysłu, może ona pochodzić wyłącznie ze źródeł ze-
wnętrznych. Tak, możesz planować, podejrzewać, możesz przewi-
dzieć coś dzięki własnemu doświadczeniu i prawdopodobieństwu, 
ale nie możesz znaleźć w umyśle nowej wiedzy o zewnętrznym świe-
cie, o ludziach, o zachowaniu itp., których jeszcze nie znasz. 

Aby uniknąć myślenia urojeniowego, ucz się rozpoznawać je jako za-
grożenie dla ciebie i twojego dobrego stanu. Za każdym razem, gdy 
twój proces myślenia zmierza w złym kierunku, rozpoznaj to, czym 
jest i przekieruj go lub przekształć w zrozumienie i logikę. 

 

Potrzebuję jadła i napitków! 

Jedzenie i woda są niezbędne dla twojego przetrwania, nie ma co do 
tego żadnych wątpliwości. 

Ale czy potrzebujesz tego dodatkowego tłuszczu w świecie, w którym 
możesz zaspokoić swój głód, kiedy tylko masz na to ochotę? Nie. 
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Czy musisz się upijać, tylko po to, aby odwodnić swój organizm 
i obniżyć jego efektywność? Nie. 

Czy potrzebujesz alkoholu i narkotyków, aby przetrwać i być zdro-
wym? Nie. 

Czy potrzebujesz kawy, aby być wybudzonym i produktywnym? Nie 

Czy potrzebujesz produktów szybkiej żywności, które zatruwają 
twój organizm? Nie. 

Czy musisz jeść więcej, niż możesz spalić w ciągu dnia? Nie. 

Czy potrzebujesz odpowiedniej dawki jedzenia, wody, witamin 
i składników odżywczych, aby Twoje ciało i umysł były zdrowe? Tak. 

Czy potrzebujesz zdrowego ciała i zdrowego umysłu, aby być wydaj-
nym i produktywnym? Tak. 

Czy musisz być wydajny i produktywny, aby realizować swoje cele 
i spełniać swoje marzenia? Tak. 

Czy musisz spełniać swoje plany i marzenia, aby być z siebie dum-
nym i szczęśliwym? Tak. 

Czy musisz czuć się dumny z siebie i szczęśliwy, że nie marnujesz 
swojego czasu? Tak. 

Czy musisz czuć, że nie marnujesz swojego czasu, aby być zadowo-
lonym ze swojego Życia? Tak. 

Powiedzenie „Jesteś tym, co jesz” jest bardziej niż prawdziwe i zaw-
sze powinieneś o tym pamiętać. To, co jesz i pijesz, a także twoja 
aktywność fizyczna równa się twojemu podstawowemu dziennemu 
samopoczuciu. 

Jeżeli czujesz się źle przez dłuższy czas bez wyraźnego powodu, jeśli 
twoje myśli są ostatnio bardziej destrukcyjne, jeżeli popadasz w bez-
nadziejność co najmniej kilka razy dziennie, jeśli brakuje ci energii 
lub czujesz, że wszystko jest irytujące — to sygnały wysyłane przez 
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twoje ciało, które mówi: „Moje wykresy są wytrącone z równowagi". 
Napraw to tak szybko, jak to możliwe. 

 

Potrzebuję spółkować! 

Nie, nie musisz, możesz bez tego żyć. 

Czujesz potrzebę rozmnażania się, ponieważ zostałeś zaprojekto-
wany przez naturę do reprodukcji. Czujesz potrzebę posiadania wła-
snego potomstwa, ponieważ zostałeś zaprojektowany przez naturę, 
aby dać Życie i je podtrzymać. Twoja osobowość i intencje twojego 
umysłu nie mają z tym nic wspólnego. 

Jeżeli czujesz, że nie chcesz mieć własnego potomstwa, to nic nie 
szkodzi, nie czuj się winny z tego powodu. Natura kontroluje prokre-
ację każdego gatunku na sposoby, których nigdy nie będziesz w sta-
nie zrozumieć. 

 

Potrzebuję snu! 

To prawda. W twoim wieku (28) 6-8 godzin nieprzerwanego snu wy-
starczy, więc wstań pomiędzy 7 a 8 godziną snu. Unikaj spania przez 
więcej niż 8-9 godzin, to tylko czyni cię nieproduktywnym, odurzo-
nym i leniwym. 

Unikaj spania w ciągu dnia. 

Unikaj przyjmowania środków usypiających, one tylko pozbawiają 
cię świadomości i nie pozwalają organizmowi na głęboki sen, pod-
czas którego twoje ciało się regeneruje. 
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Jestem. Czy jestem? Kim jestem? Na temat samo-
świadomości, jej pochodzenia i użycia. 

 

Jestem. 

Jesteś świadomym człowiekiem, ponieważ ludzki organizm ewoluo-
wał przez tysiące lat, a wraz z nim jego pojemność intelektualna. Ta 
pojemność intelektualna pozwoliła ludziom na przebudowanie rygo-
rystycznych zwierzęce zachowanie akcja-reakcja, w bardziej złożoną 
strukturę przyczyn, połączeń, pragnień, czynów, wpływów itp.; 
a przede wszystkim dała im zdolność do introspekcji oraz umiejęt-
ności rozpoznawania siebie jako jednostki oddzielonej od środowi-
ska i innych osób. 

 

Czy jestem?  

Podważasz swoje własne istnienie, ponieważ jako istota żywa odczu-
wasz potrzebę istnienia — ta potrzeba w połączeniu ze zdolnością in-
trospekcji sprawia, że sprawdzasz, czy istniejesz z perspektywy two-
jego umysłu. 

Interakcja z inną osobą twarzą w twarz jest niezawodnym sposobem 
otrzymania potwierdzenia: „Tak, ty istniejesz”, w które uwierzysz. 
Interakcja z martwymi przedmiotami, zwierzętami lub rozmowy 
z ludźmi przez Internet nigdy nie odpędzą od ciebie twoich wątpli-
wości dotyczących twojego istnienia w świecie fizycznym — dzieje 
się tak, ponieważ ty, jako samoświadomy umysł, nie jesteś fizyczny. 

Jesteś tylko systemem impulsów elektrycznych przepływających 
przez mózg, jesteś świadomością na wierzchu zwierzęcego organi-
zmu (który ma własną inteligencję, własne potrzeby i własne zacho-
wanie). 
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Kim jestem? 

Jesteś umysłową obecnością, jesteś zbiorem emocjonalnych odci-
sków i wiedzy zgromadzonej przez lata. Jesteś również samoświa-
domą Wolą umieszczoną na wierzchu tego wszystkiego. 

Jesteś swoimi czynami i osiągnięciami, jesteś zaprzeczeniem rzeczy 
i zachowań, których nie robisz i których nie akceptujesz. Jesteś kon-
trastem, kwintesencją i szkieletem zasad.  

Nie jesteś tylko jedną rzeczą, ale zakresem wszystkich możliwości, 
jakie posiada twój potencjał. 

Jesteś twórcą artystycznym.  

 

Dlaczego jestem? 

Jesteś, ponieważ Życie chce się wydarzyć i robi w wielu formach. 
Jesteś po prostu jedną z nich. Zdarzyłeś się. 

 

Co z egzystencjalnym dramatem? 

Nie ma takiego dramatu. Pytanie nie brzmi „Dlaczego jestem?”, ale 
„Jak jestem?”. Chodzi o to, W JAKI SPOSÓB się zdarzasz, nie, JEŚLI 
się zdarzasz. 

 

A więc, jak jestem? 

Jesteś tak, jak pozwalasz sobie być. Jesteś tym, jak ukształtujesz 
swoje życie. Jesteś tym, jak działasz, a nie tym, jak na ten temat krzy-
czysz. Nie siedź i nie rozczulaj się nad sobą. Nie przechwalaj się sobą. 

Działaj, twórz,  podtrzymuj i nie zatrzymuj się, dopóki nie umrzesz. 
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Moje drugie imię to Zniszczenie. Na temat najwięk-
szego wroga Życia. 

 

Samozniszczenie i zniszczenie kontrastują z intencjami Życia, które 
mają na celu tworzenie i podtrzymanie go. Bardzo ważne jest, aby 
nigdy nie podążać ścieżką zniszczenia, zwłaszcza w formie autode-
strukcji, która może zakończyć się samobójstwem.  

 

Tak, niszczę martwe przedmioty. 

Dbaj o rzeczy i narzędzia, które posiadasz, aby służyły ci jak najdłu-
żej. Pamiętaj, aby nie pozwolić, by twoja złość, frustracja lub rozdraż-
nienie cię kontrolowały, w końcu masz tendencję do uszkadzania 
martwych obiektów, kiedy to się dzieje. 

Pamiętaj, aby jeszcze bardziej dbać o czyjeś przedmioty, ponieważ 
one nie należą do ciebie i nie masz prawa ich uszkadzać. Pamiętaj 
też, że im częściej niszczysz swoje przedmioty, tym więcej śmieci 
produkujesz, a to z kolei powoduje większe zanieczyszczenie. Nie 
chcesz, żeby tak się stało, nie chcesz widzieć, jak ta planeta zmienia 
się w kupę śmieci. 

 

Tak, niszczę czyjąś pracę. 

Nie wpływaj na czyjąś pracę, chyba że masz na to pozwolenie, lub 
jeśli twoja praca przeplata się z pracą innych. 

Nie uszkadzaj czyjejś pracy i nie niszcz jej, pamiętaj, aby pozwolić 
jej istnieć tak długo, jak długo nie powoduje ona krzywdy lub szkód 
dla czegoś, lub kogoś. 

Pamiętaj, aby twoją własną pracą nie przysparzać trudności innym. 
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Tak, niszczę siebie. 

Dbaj o siebie. Pamiętaj, że to ty jesteś odpowiedzialny za własne ży-
cie, więc nie zrzucaj tej odpowiedzialności na innych, nie pozwól in-
nym się tobą opiekować, możesz to zrobić samemu. 

Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, nie krzywdź siebie. Twój 
organizm wpływa na twój umysł, a twój umysł w zamian wpływa na 
twój organizm. Zawsze staraj się zachować właściwą równowagę 
między nimi.  

Nie osiągaj słabych wyników, idź do przodu. 

Nie spychaj się poza krawędź, balansuj na niej, dzięki temu zawsze 
będziesz widział obie płaszczyzny. 

 

Tak, niszczę Życie. 

Pamiętaj, że Życie jest wszystkim, co żyje, to nie jest tylko ludzka 
rasa. Pomagaj mu, szanuj i podtrzymuj je, kiedy tylko możesz. 

Pamiętaj, aby nigdy nie zabijać Życia, które spotkasz na swojej dro-
dze, czy będzie to ślimak, grzyb czy roślina. Bez względu na to, jak 
mało ważne mogą ci się wydawać, wiedz, że służą większemu celowi. 

Unikaj aktywności, które wspierają niepotrzebne zabijanie dzikich 
zwierząt, takich jak polowanie, łowienie ryb lub kupowanie natural-
nych futer. 

Jedynymi okolicznościami, w których możesz zakończyć Życie, są: 
twoje przetrwanie, przetrwanie zagrożonych gatunków, zwalczanie 
szkodników itp. 
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Czas umierać! Na temat koncepcji czasu i śmierci 
oraz o tym, jak ze sobą współpracują. 

 

Tak jak się zaczyna, Życie również się kończy. Jest to część, którą 
musisz zaakceptować. Pamiętaj, aby nie zadręczać się obawami 
o rzeczy, na które nie masz wpływu. 

Kiedykolwiek czujesz się przestraszony lub na skraju paniki spowo-
dowanej myślami o umieraniu; kiedy czujesz strach, gdy w twojej 
głowie pojawia się myśl o przyszłej nieuchronnej śmierci; gdy tracisz 
oddech, kiedy drżysz z obawy przed śmiercią — wiedz, że to nor-
malne. 

Czas i oś czasu to pojęcia, które mogą być zrozumiane tylko przez 
samoświadome inteligentne umysły, ludzkie umysły. Pojęcie czasu 
nie istnieje dla twojego organizmu ani żadnego innego żywego orga-
nizmu na Ziemi. 

Pamiętaj, że strach jest naturalną zwierzęcą reakcją na niebezpie-
czeństwo. Pamiętaj również, że twój umysł jest potężnym narzę-
dziem, które może wpływać na twój organizm na wiele niewygod-
nych sposobów. Kiedy więc poczujesz strach, gdy pomyślisz o przy-
szłej śmierci, wiedz, że twój organizm traktuje takie myśli jak zagro-
żenie w czasie rzeczywistym. 

Kiedy twój umysł myśli: „Umrę pewnego dnia”, twój organizm rozu-
mie taką myśl, jako „Umrę teraz”, ponieważ dla twojego ciała nie ma 
Przeszłości ani Przyszłości, jest tylko Teraźniejszość. Twój organizm 
może być głodny tylko teraz, może jeść tylko teraz, może spać tylko 
teraz, może czuć tylko teraz i może umrzeć tylko teraz. 

Następnym razem, gdy zaatakuje cię strach przed przyszłą śmiercią, 
pamiętaj, skąd on pochodzi, a dzięki temu szybciej go odgonisz. 
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Bogowie, pomóżcie! Chwała Bogu! Na temat zjawi-
ska określanego jako „bóg”. 

 

Bóg nie jest czymś materialnym, stworzonym przez naturę. To nie 
jest coś, co stworzyło naturę i wszechświat. Bogowie zostali stwo-
rzeni przez ludzkie umysły i istnieją tylko w nich, nigdzie indziej. 

 

Chwała Matce Naturze! 

Kiedy społeczeństwo rasy ludzkiej nie było w pełni dojrzałe i rozwi-
nięte, ludzie mieli tendencję do traktowania rzeczy, które mogą dać 
lub podtrzymać życie, jako święte i boskie. Wychwalanie matek, 
które rodziły dzieci; wychwalanie wojowników, którzy byli w stanie 
dostarczyć żywność; wychwalanie natury, która zaopatrywała ich 
w wodę, żywność i schronienie, aby mogli przetrwać — to najbardziej 
naturalne elementy, którym przyznawano status bogów. 

 

Chwała Ozyrysowi, Horusowi, Zeusowi, którego wolisz! 

Przez stulecia społeczeństwa ludzkie ruszyły naprzód, życie ludzi 
zmieniło się, a wraz z nimi pojawiło się zapotrzebowanie na nowych 
bogów. Natura była nadal bardzo ważna, ale codzienne działania za-
korzenione w społeczeństwie i człowieczeństwie stały się równie 
ważne. Z tej mieszanki przyszła religia, która jeszcze nie wykluczała 
natury, ale już przechylała się na stronę aspektów ludzkiego życia, 
potrzeb intelektu i umysłu.  

Bogowie zostali oddzieleni od żywego świata, nie mogli już być do-
tykani i widywani. Tylko ich kapłani i ludzie wybierani przez bogów 
mogli być uświadczeni.  

W tamtych czasach bogów wyobrażano jako pół ludzi i pół zwierzęta, 
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co doskonale pokazuje sposób myślenia starożytnych ludzi, takich 
jak Egipcjanie. 

Tendencja humanizowania bogów została i rozwinęła się dalej. Na 
wpół zwierzęcy, na wpół ludzcy bogowie z ich własnymi życiami, 
układami, pragnieniami, obowiązkami i planami zmienili się w bo-
gów, którzy wyglądali jak mężczyźni i kobiety. Nowa religia była 
jeszcze bardziej skoncentrowana na ludzkich umysłach, uczuciach, 
życiu codziennym, sztuce, innowacjach itp., aspekt natury został zaś 
zepchnięty na dalszy plan. Bogowie wciąż rządzili naturą, ale ich ży-
cie było tak podobne do życia ludzi w starożytnej Grecji i Rzymie, że 
zstępowali nawet pomiędzy nich. Ludzie byli postrzegani przez nie-
których bogów jako tak atrakcyjni, że odczuwali potrzebę posiadania 
z nimi dzieci, półbogów. Bogów postrzegano jako tych, którzy stwo-
rzyli ludzi. Ta koncepcja podkreślała ludzką potrzebę znalezienia 
przyczyny swojego pochodzenia, a także celu życia. Następna religia, 
która miała wkrótce nadejść, skupiła się całkowicie na tej potrzebie. 

 

Chwała Bogu! 

Chrześcijaństwo całkowicie usunęło aspekt przyrodniczy z jego za-
kresu. Nowy bóg, jedyny, wszechmocny, niematerialny, wieczny 
i wszechwiedzący, był doskonałym odzwierciedleniem ludzkiego 
sposobu myślenia. Rodzaj ludzki stał się najważniejszy, stał się tym, 
który został wybrany przez Boga, aby byli jego dziećmi; ten, który 
został stworzony na obraz Boży; ten, który otrzymał całą planetę 
stworzoną specjalnie dla nich, aby używali ją tak, jak im się podoba; 
ten jeden jedyny, który miał zasłużyć na życie wieczne w raju. 

Potrzeba poczucia, że jest się bardzo ważnym i wyjątkowym, oraz 
potrzeba upewnienia się, że istnieje dla ciebie większy cel, że zosta-
niesz nagrodzony po śmierci, że nie wszystko jest na próżno, stała 
się głównym punktem współczesnych religii. 
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Istniej i podtrzymuj. Żyj oraz pomagaj żyć, zrozum 
swoją rolę opiekuna Życia. 

 

Życie ma swój własny cel oraz swoją własną inteligencję. Jego celem 
jest istnienie i bycie żywym tak długo, jak to tylko możliwe, a jego 
inteligencją jest sposób, w jaki Życie osiąga ten cel. 

 

Życie. 

Patrzysz na Życie jako jedno globalne zjawisko i rozpoznajesz w nim 
jego wolę i inteligencję. Postrzegasz je jako ogromną, wyrafinowaną 
kosmiczną istotę, która objawia się w miliardach form. 

Patrzysz na historię Życia na Ziemi i rozpoznajesz sposoby, w jakie 
ono zawsze stara się przystosować, poszerzyć swoje granice, aby 
przetrwać i istnieć. Możesz zaobserwować, jak bardzo ono chce żyć  
i jak bardzo stara się znaleźć jedną doskonałą metodę zapewnienia 
sobie własnego istnienia. 

Miliony gatunków, które kiedykolwiek żyły na planecie Ziemia, wy-
marły, a wraz z nimi miliony możliwości wynalezienia doskonałego 
narzędzia do podtrzymania Życia zostały już zużyte. 

Kiedy patrzysz na ludzki rodzaj, kiedy zamykasz oczy na to, czym się 
on stał, a patrzysz na to, czym powinien być, widzisz prawdziwy cel, 
jaki Życie przygotowało dla ludzi. 

Ludzie jako jedyny gatunek są wystarczająco inteligentni, aby za-
pewnić sobie własne istnienie wbrew wielu przeciwnościom. Są jedy-
nym gatunkiem, który może podtrzymywać życie innych gatunków. 
Są jedynym gatunkiem, który może hodować zwierzęta i odnawiać 
lasy. Są jedynym gatunkiem, który może klonować rośliny, a nawet 
zwierzęta.  
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W tej chwili tylko ludzie mogą być opiekunami Życia. 

 

Opiekun Życia. 

Podtrzymuj swoje życie w dobrym stanie. 

Upewniaj się, że życie osób w twoim otoczeniu nie jest zagrożone. 

Utrzymuj życie zwierząt lub roślin, które bierzesz pod swoją opieką. 

Pomóż podtrzymać życie zwierząt i roślin, które spotykasz na swojej 
drodze, kiedy tylko możesz. 

Daj nowe życie, ilekroć możesz, na tak wiele sposobów, jak tylko mo-
żesz; czy to przez sadzenie drzew, tworzenie własnego ogrodu, czy 
hodowanie zwierząt domowych. 

Szerz wiedzę i świadomość na temat Życia. 

Bądź żywy, angażuj się i nie wahaj się. 
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