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Człowiek powinien szukać tego czym jest, a nie tego czym uważa, że
powinien być. Albert Einstein
Prawda, którą możesz sprawdzić: Jest tak oczywista jak ziemia i tak użyteczna
jak pożywienie. To rodzaj prawdy, który może sprawić, że nienawiść i wojna
będą tak bezużyteczne jak jest ignorancja.
Karol Darwin wyjawił jak działa ewolucja, ale nie to co ona naprawdę
oznacza.
Ewolucja nie jest już tylko teorią, okazała się prawdą pomimo racjonalnej
wątpliwości. Problem polega na tym, że nawet ludzie, którzy wierzą, że ewolucja
to prawda, odcinają samych siebie od tego procesu. W jakiś sposób ominęli
wszystkie niższe formy zwierzęcego życia i po prostu zaczęli na szczycie drabiny
ewolucyjnej.
Dowody wskazują, że ewoluowaliśmy, tak samo jak ewoluował świat.
Istoty ludzkie nie pojawiły się nagle na szczycie ewolucyjnej drabiny aby zebrać
korzyści tych wszystkich milionów lat ewolucji bez konieczności przeżywania ich.
Innymi słowy, ty byłeś tymi innymi zwierzętami. Ktoś musiał nimi być.
Musiałeś być niższymi zwierzętami, aby teraz być człowiekiem. Żyłeś jak
wszystkie inne zwierzęta wzdłuż swojej linii ewolucyjnej. Żyłeś przez miliony lat i
miliony żyć i śmierci, aby dotrzeć tu gdzie obecnie się znajdujesz. O tym mówi
książka Darwina.
Poza dowodami ze skamieniałości, kod genetyczny wykazuje, że wszystkie
zwierzęta, łącznie z nami, ewoluowały od bakterii przez ponad 700 milionów lat
na Ziemi.
Innymi słowy, ty byłeś mikrobem, owadem, rybą, dinozaurem, małpą …
Kiedy wszystkie dowody (100 %) pokazują, że coś się zdarzyło i nie ma
żadnego dowodu (zero), że coś innego mogło się zdarzyć, to jest to prawda
ponad racjonalną wątpliwością dla tych uczciwych i racjonalnych osób.
Przebyliśmy bardzo, bardzo długą drogę, ale pozostał nam jeszcze jej kawałek.
Następnym i kolejnym krokiem w naszej ewolucji jest nauczenie się i
zaakceptowanie prawdy o życiu, a to obejmuje uznanie naszej prawdziwej
przeszłości.
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Prawda uwolni nas od świata zwierzęcego z którego wszyscy
ewoluowaliśmy.
1
Nieśmiertelność: „Niemożliwe jest być świadomym bycia nieświadomym .”
Niemożliwe jest być świadomym bycia nieświadomym z twojej własnej
perspektywy. Nie możesz być świadomym niebycia świadomym. Możesz być
mniej świadomym, wtedy kiedy śpisz, ale nie całkowicie nieświadomym
(martwym), ponieważ czas by się dla ciebie zatrzymał. Mógłby minąć bilion lat, a
ty byś o tym nie wiedział.
W jaki sposób wiesz, że jesteś martwy? Niemożliwe jest być świadomym
jakichkolwiek luk w życiu; ono jest nieprzerwane i niekończące się z
twojego własnego punktu widzenia.
Śmierć i narodziny są nieprzerwanym wydarzeniem z twojej własnej
perspektywy.
Umrzesz fizycznie ale urodzisz się w nowym fizycznym ciele. Narodziny to coś
co się wydarza, inaczej nie byłoby cię tu i teraz. Urodziłeś się w tym życiu. Jest to
coś co wiemy, że się wydarza. Nie ma żadnego dowodu na to, aby coś innego
się wydarzało. Prawda czy fałsz?
Teoria „żyje się tylko raz” : Wielu ludzi mówi, że nie wierzy w reinkarnację;
wierzą, że kiedy umieramy, jesteśmy martwi. A co dzieje się z rybami, małżami,
końmi, niedźwiedziami, muchami? Ludzie, którzy mówią, że żyje się tylko raz
twierdzą, że niektóre dusze mają tylko jedno życie jako robak i że to jest
wszystko na całą wieczność.
Inni ludzie wierzą, że po śmierci sądzeni są przez Boga. Czy robak jest sądzony?
Wielu ludzi uważa, że istoty ludzkie to jedyne zwierzę, które jest świadome. Czy
pies lub kot jest świadomy? Gdzie zaznaczmy linię? Czy ptak jest świadomy?
Prawda jest taka, że całe życie zwierzęce jest świadome i żywe tak jak my.
Jedyną rzeczą, jaka czyni ludzi różnymi od pozostałych zwierząt, jest posiadanie
umysłu, który może myśleć i rozumować na wystarczająco wysokim poziomie,
aby znać prawdę o życiu i ci którzy ją znają, wznoszą się ponad zwierzęta.
Już czas aby zobaczyć i zaakceptować prawdę popartą przez dowody.
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Jesteś nieśmiertelny: Niemożliwe jest aby nie być, ponieważ niemożliwe jest
być świadomym bycia nieświadomym. To jedno zdanie to udowadnia. Podobnie
jest z następującymi zdaniami: Niemożliwe jest aby było jednocześnie jasno i
ciemno, nie możesz mieć swojego kawałka tortu i jednocześnie go zjeść. To są
proste, ale pewne fakty. Zdanie „ Niemożliwe jest być świadomym bycia
nieświadomym” jest prostym i pewnym faktem.
Energia nie może być stworzona lub zniszczona; może być jedynie
zmieniona jej forma w inną. Albert Einstein.
Tak jak energia, świadomość nie może być stworzona lub zniszczona.
To odkrycie zmieni twoje życie. Teraz wiesz skąd pochodzisz i co robiłeś przez
około pół biliona lat (ewoluowałeś). Następnym pytaniem jest, jak działa życie i
co będzie dalej i to również możemy wiedzieć.
Ludzie starają się zrozumieć wszechświat niezależnie od świadomości, a to jest
najważniejszy czynnik w całym równaniu.
Wszechświat, w związku ze świadomym życiem, może być teraz
zrozumiany. To jest ostateczna prawda; prawda, która zmieni ludzkość i
świat.
2
„Każdemu działaniu przepisana jest równa i przeciwstawna reakcja”.
FAB = -FBA
Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego co trzecie prawo ruchu Isaaka
Newtona naprawdę oznacza.
Wszystko jest wyważone. Wszystko fizyczne (materia, energia) krąży w tę i z
powrotem w wyważonych kołach, cyklach lub w swoich odpowiednikach.
Narodziny-śmierć, młody-stary, duży-mały, silny-słaby, rozpoczęcie-zatrzymanie,
góra-dół, bogaty-biedny, początek-koniec, szybko-wolno, gorąco-zimno, bólprzyjemność, wygrana-strata, dzień-noc, pełny-pusty, wysoko-nisko, wewnątrzna zewnątrz, sukces-porażka, połączony-podzielony, dawać-otrzymywać,
stworzenie-destrukcja, włączony-wyłączony, pozytywny-negatywny itd.
Pozytywne i negatywne siły poruszające się w równowadze stanowią
fizyczny wszechświat.
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Nie ma wyjątków dla praw natury wyjawionych przez Newtona. Odnoszą się one
do całej materii i energii, dlatego też tobą jak i wszystkimi ludźmi rządzą te same
prawa.
Szczęście: Szczęście i nieszczęście są działającą równowagą i sposobem w
jakim równowaga najbardziej oddziałuje na nasze życie. Szczęście ujawnia się
na wielu poziomach. Jest codzienne szczęście, począwszy od małych rzeczy jak
znalezienie dobrego lub złego miejsca parkingowego, kończąc na dużych
rzeczach, takich jak wygranie na loterii lub odkrycie, że ma się raka. Następnie
jest szczęście długoterminowe.
Masz szczęście jeśli urodziłeś się z dobrym wyglądem, pieniędzmi, zdrowiem,
talentem i inteligencją. Nie masz szczęścia jeśli urodziłeś się nieatrakcyjny,
biedny, chory oraz bez talentu czy inteligencji. Większość ludzi znajduje się
pomiędzy skrajnościami, jednak nie ma to znaczenia, gdyż jesteśmy
nieśmiertelni i wszystko się zrównoważy. Szczęście będzie krążyło w tę i z
powrotem; każdy otrzyma równe ilości szczęścia i nieszczęścia.
Wszystko wraca. Każdy ma swoją kolej.
Śmierć jest wielkim wyrównaniem: Jeśli urodziłeś się z przewagami, możesz
mieć więcej dobrych niż złych momentów w życiu, ale kiedy umrzesz, rodzisz się
ponownie z wadami i masz więcej złych momentów niż dobrych i vice versa. Na
dłuższą metę nikt nie ma lepiej czy gorzej niż inni, ponieważ życie w
ostateczności zawsze się zrównoważy. To jest znana natura wszechświata w
jakim żyjemy.
Jeśli podrzucisz monetę tysiąc razy, będzie to orzeł około połowę razy i reszka
również około połowę razy. Możliwości przypadkowych zdarzeń są
przewidywalne; dlatego też Las Vegas zawsze osiąga zysk z hazardu rok po
roku. Możesz zobaczyć prawdę jeśli popatrzysz na ogólny obraz. Zobaczysz, że
przypadkowe zdarzenia są przewidywalne, ponieważ się równoważą. Jest to
podstawowa prawda o życiu, którą każdy zna ale ignoruje.
Dlatego też, czwartego lipca, około 162 ludzi zginie w wypadkach
samochodowych i każdego czwartego, około taka sama ilość ginie. Przeciętnie
dwanaście wypadków samochodowych ma miejsce każdej minuty; około sześć
tysięcy nastolatków ginie w wypadkach samochodowych każdego roku w
Stanach Zjednoczonych. Około czterech milionów ludzi zostaje pogryzionych
przez psy.
Dlaczego ta liczba jest prawie taka sama każdego roku?
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Wszystko jest określone, początek jak i koniec, przez siły nad którymi nie mamy
kontroli. Jest określone dla owadów tak samo jak dla gwiazd. Istoty ludzkie,
warzywa czy kosmiczny pył; wszyscy tańczymy w rytm tajemniczej melodii,
brzmiącej z oddali. Albert Einstein
Przeznaczenie: To, że nie mamy kontroli nie znaczy, że nasza przyszłość jest
przeznaczona z góry. Nikt nie zna przyszłości; przyszłość nie może być znana.
Wszystko może się zdarzyć, jedyną rzeczą jakiej możemy być pewni to fakt, że
będzie ona wyważona.
Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie z najlepszych rzeczy ci się
przydarzą; złą wiadomością jest, że również wszystkie z najgorszych rzeczy
jeśli nie nauczysz się prawdy.
Konsekwencje: Ludzie mogą sądzić, że skoro wszystko jest wyważone
nieważne jest co robisz. To jest prawda, jeśli chcesz kontynuować życie w dzikim
zwierzęcym świecie. Jeśli chcesz wznieść się ponad zwierzęcy świat do świata,
gdzie nie ma strachu, bólu czy śmierci, musisz nauczyć się i rozprzestrzeniać
prawdę o życiu. Musisz żyć jako istota duchowa. Jeśli żyjesz jak zwierzę,
będziesz dalej jednym z nich.
3
Najwspanialszy prezent: Po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy po 700
milionach lat na tej planecie, możemy poznać życie, poznać kim jesteśmy, skąd
pochodzimy i gdzie zmierzamy. Musimy wykorzystać tą krótką okazję. Długo do
nas docierała i upłynie dużo czasu zanim ponownie się pojawi. Ta książka da
wam moc aby zmienić nasz obecny kierunek na ten, który prowadzi do miejsca
bez bólu, strachu czy cierpienia, miejsca, nazywanego przez niektóre religie
niebem.
Czytaj dalej: Nowe i inne odkrycia dotyczące życia nie są łatwe do
zaakceptowania. Nie pozwól, aby rzeczy z którymi się nie zgadzasz,
powstrzymały cię od czytania dalej. Wiele rzeczy z którymi się nie zgadzasz albo
nie rozumiesz, kiedy czytasz je po raz pierwszy, nabiorą sensu po tym jak
przeczytasz więcej tej książki. Nie pomijaj niczego; książka musi być przeczytana
w porządku, aby miała sens. To krótka książka (101 stron), której przeczytanie
nie zajmuje wiele czasu.
Czasami ludzie mają bardzo zakorzenione przekonania. Kiedy przedstawia się
im dowody, które mówią przeciwko tym przekonaniom, te nowe dowody nie
mogą być zaakceptowane.
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Stworzyłoby się uczucie, które jest wyjątkowo nieprzyjemne zwane dysonansem
poznawczym. A ponieważ tak ważne jest, aby chronić zakorzenione
przekonania, będą uzasadniać, ignorować i nawet zaprzeczać wszystkiemu co
nie pasuje do zakorzenionego przekonania. Frantz Franon
Dysonans poznawczy- Zapoznaj się z tymi dwoma słowami. Jest to
niewidoczny wróg ludzkości. To on wywołuje najwięcej wojen, przestępstw i
cierpienia, ponieważ powstrzymuje ludzi od uczenia się i zmiany. Jeśli jesteś
gotowy pokonać swój dysonans poznawczy i nauczyć się prawdy o życiu, czytaj
dalej.
Pierwsze trzy strony tej książki stanowią element zmiany gry, ponieważ są
prawdziwe. Problem polega na tym, że większość ludzi nie widzi prawdy o życiu.
Nieważne jest to na co patrzysz, tylko to co widzisz.
Henry David Thoreau
Kiedy widzisz prawdę po raz pierwszy, jest to chwila, którą ludzie nazywają
szczytowym momentem lub momentem jasności. Otrzymujesz większy procent
tego, co każdy moment życia w rzeczywistości zawiera; jesteś wypełniony
życiem. Twój umysł to stróż życia i czasami wpuszcza do środka odrobinę
prawdziwego życia, ale przez większość czasu nie.

Obrazek 1 przedstawia jak ludzkość obecnie postrzega życie. Obrazek 2
przedstawia prawdziwe życie.
Strzałki pokazują życie płynące do ciebie ze wszystkich stron.
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Linia kropkowana pokazuje jak twój umysł blokuje większość życia idącego do
ciebie. Bez umysłu blokującego życie, otrzymujesz całe życie, prawdziwe
życie iodzwierciedlasz je na zewnątrz.
Ujrzenie wodospadu Niagara czy Wielkiego Kanionu po raz pierwszy to
szczytowy moment dla większości ludzi. Dlaczego wtedy czujesz się tak pełny
życia? Nic tak naprawdę ci się nie dzieje. Dlaczego nie czujesz się już tak
dobrze, kiedy widzisz je po raz drugi? Widzisz tę samą rzecz. Powód jest taki,
że twój umysł otwiera się kiedy coś jest wyjątkowe.
Prawdą jest, że każdy moment życia jest wyjątkowy i możesz być całkowicie
otwarty na życie przez większość czasu. Musisz widzieć prawdę, żeby zobaczyć
prawdziwe życie.
4
Oczywiste jest to czego się nigdy nie widzi, aż ktoś wyrazi to w prosty
sposób. Khalil Gibran
Prawda o życiu nic nie zmienia w życiu oprócz ludzkich umysłów. Rzeczy
pozostają takie same. Prawda po prostu usuwa z życia niepotrzebne cierpienie,
konflikt i chaos.
Prawda o życiu jest właściwie bardzo prosta; jest po prostu trudna do zobaczenia
po raz pierwszy.
Życie: Wszystko sprowadza się do tego jak się czujesz od momentu do
momentu, jak często czujesz się dobrze, jak często czujesz się źle i będzie to
zrównoważone jak wszystko inne fizyczne. Twoja nieskończona przeszłość była
zrównoważona i twoja nieskończona przyszłość również będzie, chyba że
zmienisz się z istoty fizycznej w istotę duchową. Aby zmienić się w istotę
duchową, musisz tylko znać prawdę, co zmienia twój punkt widzenia i twój
pogląd na życie, tak abyś zaczął żyć swoje życie jako istota duchowa.
Nasze życie nie musi być pięćdziesiąt na pięćdziesiąt jak świat fizyczny,
ponieważ nasze ja duchowe, ja nieśmiertelne, nie jest fizyczne i nie musi być
równoważone, aby istnieć. Nasze fizyczne otoczenie nie może zasadniczo się
zmienić, ale my możemy. Musisz tylko to wiedzieć aby to zrobić.
Nic nie będzie stanowiło prawdziwej różnicy w twoim życiu oprócz oddzielenia
się od zrównoważonego fizycznego świata. To może i zmieni wszystko.
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Prawda ujawnia, że nie musisz doświadczać złego, aby mieć dobre. Zło
wciąż będzie się zdarzało, ale ty będziesz je inaczej postrzegać.
Dobro/Zło: Kiedy znasz prawdę, bierzesz dwie strony życia, dobrą i złą stronę i
widzisz je jako całość. Robisz to przez zrozumienie co oznacza siła
równoważąca. Oznacza ona, że wszystkie złe czasy miną i będą
zrekompensowane przez równą ilość dobrych czasów. Ona również oznacza, że
wszystkie dobre czasy miną i zapłaci się za nie taką samą ilością złych
czasów. To zawsze będzie zrównoważone.
Kiedy poznasz prawdę, będziesz bardziej cieszyć się dobrymi czasami i wciąż
unikać złych czasów kiedy będziesz mógł, ale kiedy nie będziesz mógł, wiedza o
równoważeniu pomoże ci przejść przez złe czasy. Jest tak, ponieważ wiedza o
tym, że im jest gorzej tym, będzie lepiej, czyni złe czasy prawie przyjemnymi. Co
ważniejsze, skupia twoje widzenie życia. Widzisz obie strony życia; pełne
życie, prawdziwe życie.
Nie otrzymujesz tylko 50/50; otrzymujesz 100%.
Wiedza o równowadze odbiera ci powody dla których możesz być wściekły,
smutny, nienawidzić, martwić się, zazdrościć, być rozczarowanym; zabiera
wszystkie negatywne emocje i uczucia.
Usuwa z twojego życia cały stres i negatywne uczucia stworzone przez twój
umysł.
Umysł zaczyna znikać, a pojawiać się prawdziwe życie.
Kiedy umysł staje się mniejszy, życie staje się większe. Kiedy umysł się kurczy,
życie się poszerza. Kiedy twój umysł znika całkowicie, twoje postrzeganie świata
staje się wyraźne. W rezultacie, będziesz tylko myślał kiedy będziesz musiał, co
nie jest bardzo często. Będziesz w stanie zaakceptować teraźniejszość
życia, bez względu na to co się dzieje. Stajesz się nową istotą, istotą duchową i
stajesz się teraźniejszością, wiecznym TERAZ.
5
Chcemy poszerzyć swoje życie, a nie poszerzyć swoje umysły, tak jak
zrobili to w latach sześćdziesiątych.
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Im więcej żyjesz w teraźniejszości, tym bardziej życie staje się satysfakcjonujące.
Czas zwolni; będziesz widzieć magię i cud życia, które widziałeś jako dziecko i
doświadczysz tego bez ignorancji i wszystkich negatywnych emocji z
dzieciństwa. Wkrótce będziesz w stanie widzieć życie lepiej niż widzi je dziecko
czy jak jakiekolwiek zwierzę kiedyś je widziało. Będziesz widzieć prawdziwy
świat, zaczarowany świat.
Twoje dwa ja: Większość ludzi nie jest świadomych faktu, że mają dwa różne ja.
Masz umysł i duszę (świadomość) i chociaż wydają się być jedną rzeczą, są
rozdzielone. Sposobem aby zrozumieć, że jest to prawda, jest zdanie sobie
sprawy, że coś musi słuchać myśli tworzonych przez umysł.
Czym jest to, co słyszy twoje myśli?
Jest część ciebie, która myśli i część ciebie, która słucha myśli. Myślącą częścią
jest twój umysł; częścią, która słucha myśli jest twoje duchowe ja. Ty właściwie
nie słyszysz myśli przez swoje uszy, ponieważ twój umysł już jest w twojej
głowie. Chodzi o to, że ja duchowe otrzymuje rzeczy tworzone przez umysł w
podobny sposób do słyszenia ich.
Sprawdź to: Tylko zapytaj siebie, czym jest to, co teraz słyszy myśli, które teraz
myślisz?
To jest twoje ja duchowe, ta sama rzecz, która odbiera całe życie.
Tak jak pokazane jest na rysunku, ludzkość żyje obecnie w swoich ja
umysłowych i w rezultacie nie zna swoich ja duchowych. „Poznaj siebie”, jak
powiedział Sokrates.
Musisz znać prawdziwe życie, aby poznać swoje prawdziwe ja.
Perspektywa i postrzeganie: Ten sam świat postrzegany jest inaczej przez
żabę i kota, kota i psa, psa i człowieka, dziecko i dorosłego, kobietę i mężczyznę.
Ty widzisz coś innego niż ja widzę. Wszystkie perspektywy są jedyne w
swoim rodzaju.
Nie widzimy rzeczy takimi jakimi są; widzimy rzeczy takimi jakimi jesteśmy.
Ludzie widzą i doświadczają życia przez swój własny umysł i zmysły i ze swojej
własnej unikalnej perspektywy i poziomu świadomości.
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To nie zmienia prawdy. Fizyczny świat nigdy się nie zmieni; nie może się zmienić
i wciąż istnieć, ale sposób w jaki je postrzegasz, może. Postrzeganie i
perspektywa decydują jak wyraźnie i prawdziwie widzisz świat i jak
satysfakcjonujące lub niesatysfakcjonujące jest dla ciebie życie. Poznanie
ostatecznej prawdy pozwala ludziom zobaczyć życie wyraźnie i być nim
wypełnionym.
Nie możesz kontrolować życia, ale możesz zmienić sposób w jaki widzisz
życie.
Zwierzęta inne niż człowiek są bardziej spełnione, ponieważ mają mniej umysłu
blokującego życie, ale są ograniczone przez perspektywę i postrzeganie z
którymi się urodziły. Istoty ludzkie mogą wielce ulepszyć swoją percepcję
poprzez nauczenie się ostatecznej prawdy.
Wszystkie problemy jakie mamy wynikają z faktu, że ludzie nie znają
prawdy o życiu.
Nieszczęśliwy: Ludzie rozglądają się na około i myślą, dlaczego jest tak wielu
ludzi, którzy są nieszczęśliwi? Zrobiliśmy już duże postępy, jednak ludzie wciąż
są nieszczęśliwi. Dlaczego ten świat nie jest tym wspaniałym miejscem jakim
mógłby być? Zmienianie świata nie zmienia nas.
Nieważne jest jak duży postęp materialny osiągnęliśmy; to nic nie
zmieni. Jedynie nauczenie się i widzenie prawdy nas zmieni i to wszystko
zmienia.
Prawda zmienia śmiertelnego człowieka w nieśmiertelną istotę duchową.
Robi to, ponieważ prawda jedynie pokazuje ci kim naprawdę jesteś i to zmienia
wszystko. Prawda robi to samo ze sposobem w jakim widzimy świat i z tego
samego powodu. Pokazuje ci życie wyraźnie, pokazuje ci prawdziwe życie po raz
pierwszy.
6
Prawdziwe życie jest idealne: Możesz zobaczyć i doświadczyć idealnego życia,
ponieważ życie w rzeczywistości jest takie. Nasze nieidealne umysły wszystko
psują.
Trudno w to uwierzyć z twojej obecnej perspektywy i poziomu świadomości, ale
to twój własny umysł czyni życie nieidealnym. Wszechświat musi być idealny,
aby istnieć.
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Nie musisz w to wierzyć; możesz to wiedzieć.
The present (teraźniejszość): Ciekawe jest, że „NOW” („TERAZ”) zwane jest
„the present”- prezentem (teraźniejszość). Teraźniejszość jest ostatecznym
darem; jest to dar prawdy i życia. Jesteś obdarowywany teraźniejszością co
sekundę i będziesz nią obdarowywany na zawsze. Teraźniejszość jest jedyną
rzeczą, która istnieje, jedyną rzeczą, której kiedykolwiek jesteś świadomy. Twoje
życie to szereg teraźniejszości poruszających się w czasie. Przyszłość nie
istnieje zanim nie stanie się teraźniejszością.
Życie jest jedną bezustanną teraźniejszością.
Tworzenie dzieje się teraz: Twoje ciało, umysł i świat na około nich tworzone są
od mikrosekundy do mikrosekundy. Rzeczy mogą wydawać się takie same, ale
nie są; wszystko bezustannie się zmienia i jest na nowo tworzone. Nasze życie i
nasz świat tworzony jest od momentu do momentu.
Życie i wszystko w nim jest zawsze nowe.
Ludzie uważają, że nie mają wystarczająco dobrego wyglądu, że nie są
wystarczająco młodzi, szczupli, bystrzy, bogaci itd. Żyją na krawędzi koła i kręcą
się tylko w kółko na wieczność, zatraceni w iluzjach swoich umysłów.
Trawa bardziej zielona: Pojęcie przeszłości, przyszłości i zniekształcona
percepcja teraźniejszości sprawiają, że ludzie biegną za bardziej zieloną trawą
po drugiej stronie ogrodzenia. W procesie tym tracą teraźniejszość.
Pogoń za horyzontem: To tak samo jak pogoń za horyzontem; im szybciej
biegniesz, tym szybciej on się od ciebie oddala. Pewnego dnia zdajesz sobie
sprawę, że stoisz na nim. To za czym goniłeś jest tym gdzie już jesteś i zawsze
będziesz.
Wszystko czego ludzie pragną jest w teraźniejszości, ale oni nie wiedzą o
tym, gdyż nigdy nie otworzyli swojej teraźniejszości. Prawie nikt nie wie
czym teraźniejszość tak naprawdę jest.
7
Teraźniejszość musi być naszym celem, ponieważ to jest jedyna rzecz jaka
istnieje.
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Duże drażnienie się: Twój umysł będzie od czasu do czasu otwierać się w
połowie, aby dać poczuć ci smak prawdziwego życia, a potem go zabrać. Zwiąże
otwarte momenty z rzeczami, które są trudne do zrobienia, tak jak rzeczy, które
kosztują dużo pieniędzy, rzeczy, które są trudne lub niebezpieczne albo rzeczy,
które umysł uznaje za nowe lub niezwykłe. Twój umysł karze ci płacić za życie w
taki czy inny sposób i nigdy nie pozwala ci mieć go za darmo.
Satysfakcjonujące życie jest zawsze za darmo i zawsze dostępne kiedy
poznasz prawdę.
Spełniony: To sposób w jaki się czujemy, kiedy nasze umysły są całkowicie
otwarte na życie; stajemy się wypełnieni życiem. Bycie wypełnionym życiem
sprawia, że czujesz się tak jak chcesz się czuć cały czas. Spełnienie jest
prawdziwym szczęściem.
Lekarze mówią, że czujesz się dobrze lub szczęśliwy z powodu uwolnienia się
substancji chemicznych w twoim mózgu co sprawia, że czujesz się dobrze. Jest
to prawda. Substancje chemiczne takie jak endorfiny, adrenalina, serotonina i
dopamina, sprawiają, że czujesz się dobrze, ale robią to przez pozwolenie ci,
abyś poczuł odrobinę prawdziwego życia.
Tak jak w przypadku wszystkich narkotyków, efekt jest tymczasowy i ma
równoważącą negatywną stronę. Ostateczna prawda nie jest tymczasowa i nie
ma negatywnej strony. Żadne narkotyki nie są potrzebne.
W tym zwierzęcym świecie, fizyczny ból i przyjemność przychodzą i
odchodzą, ale ty zawsze możesz być wypełniony życiem (spełniony), kiedy
poznasz prawdę.
Wolność: Jeśli swoje spełnienie wiążesz z rzeczami, które dzieją się w twoim
otoczeniu, jesteś na łasce stale zmieniającego się otoczenia. Otrzymasz jedynie
smak spełnienia, kiedy rzeczy będą działy się po twojej myśli, kiedy wygrasz lub
otrzymasz to czego chcesz. Duchowi ludzie są spełnieni kiedy tracą.
Jeśli nie wiążesz swojego spełnienia z tym co wydarza się w twoim otoczeniu,
możesz być spełniony bez względu na to co się dzieje. Prawdziwą wolnością jest
bycie zdolnym do bycia spełnionym niezależnie od tego co dzieje się w
otoczeniu. Prawie nikt nie jest teraz wolny. Jedynie prawda cię uwolni.
Bycie wolnym oznacza bycie wolnym od umysłu, który ukrywa przed
ludźmi prawdziwe życie.
8

GlobalTruthProject.com

Natychmiastowa gratyfikacja: Dlaczego mamy stawiać wymagania, aby czuć
się dobrze? Prawdziwe życie jest nam dawane przez cały czas; musimy jedynie
przyjmować je cały czas. Prawdziwe życie jest natychmiastową i kompletną
gratyfikacją, która nic nie kosztuje. Bycie wolnym jest w twojej głowie.
Sekret: Większość ludzi wie, że nie potrzebujemy „rzeczy”, ani żeby pewne
rzeczy się zdarzały, aby być szczęśliwym (być spełnionym), ale większość ludzi
nie wie w jaki sposób to działa. Sekret polega na tym, aby otworzyć swój umysł.
Bez myśli i negatywnych emocji dzieje się to samo, kiedy otrzymujesz to co
myślisz, że chcesz.
Stajesz się tak zmysłowy jak jest to możliwie; stajesz się swoimi zmysłami.
Możesz czuć się lepiej niż jakbyś czuł się gdybyś codziennie wygrywał los na
loterii. Dlaczego nie? To tylko stan umysłu lub stan nie-umysłu. To jest twoje
życie; po prostu weź to co do ciebie przychodzi. Możesz być spełniony kiedy
tylko chcesz. Teraźniejszość jest dla ciebie.
Bycie spełnionym, bycie wypełnionym przez życie przez cały czas to
prawdziwy cel ludzkości.
Wszystko co ludzie robią, bezpośrednio i pośrednio, dobro i zło, jest po to, aby
być wypełnionymi przez życie. Kiedy poznasz prawdę, możesz pominąć
wszystkie rzeczy i po prostu być spełnionym.
Pusty: Tak jak pokazane jest na rysunku, umysł uniemożliwia poznanie
rzeczywistości (prawdziwego życia) i bycie spełnionym. Teraźniejszość z
blokującym i zniekształcającym umysłem nie jest satysfakcjonująca. Pozostawia
cię pustym i pełnym pragnienia czegoś co wypełni tę pustkę. Rzeczami, które
umysł robi próbując wypełnić pustkę, blokuje życie jeszcze bardziej. Im bardziej
ludzie biegną za tym czego, jak sądzą, chcą, tym bardziej to gubią.
Czegoś brakuje: Ludzie sądzą, że czegoś brakuje, ponieważ brakuje: brakuje
prawdziwego życia.
Drzwi: Twój umysł jest jak drzwi i dla większości osób obecnie są one
zamknięte. Musisz mieć naprawdę otwarty umysł, aby nauczyć się i doświadczyć
prawdziwego życia (teraźniejszości).
9

GlobalTruthProject.com

To co jest: Dosłownym znaczeniem słowa „prawda” jest „to co jest”. Żywa
prawda = to co jest. To co jest = teraźniejszość.
Prawda o przeszłości = to co było. Prawda o przyszłości = to co będzie. Możesz
jedynie prawdziwie znać „to co jest”, ponieważ teraz to jedyna rzecz, jaka
istnieje. Przeszłość to wspomnienie albo historia. Przyszłość to tylko
wykształcone domniemanie. Możesz tylko znać prawdziwą przeszłość i wiedzieć
jaka będzie prawdziwa przyszłość znając „to co jest możliwe”. Jeśli wiesz jak
funkcjonuje życie, będziesz wiedział wszystko.
Definicja ostatecznej prawdy: Jest to znajomość prawdy o życiu. Jest to
znajomość podstawowych, wiecznych praw natury i natury umysłu, który
zniekształca i ukrywa prawdę. To jest właściwe i kompletne rozumienie „tego co
jest”.
Nie rozumiesz i nie możesz zrozumieć każdego szczegółu życia i nie
musisz. Musisz tylko zrozumieć ogólny obraz, podstawową naturę życia.
Prawda nigdy się nie zmienia, gdyż „to co jest” nie może się nigdy zmienić. Nie
może się zmienić i istnieć. Kiedy znasz życie całkowicie, stajesz się
życiemcałkowicie.
Ewidentne: Nie ma nic łatwiejszego do poznania niż prawda, ponieważ jest to
prawdziwe życie. To nic więcej, nic mniej. Prawdą jest teraźniejszość, TERAZ.
Wszystko to prawda: Prawdą jest po prostu wszystko co jest, wszystko co
naprawdę istnieje. Jeśli nie istnieje, znaczy to, że to nie jest prawda, jeśli istnieje,
znaczy, że jest. „To co jest” jest wszystkim z wyjątkiem podstępów, które tworzy
umysł.
Prawda jest niezaprzeczalna; złośliwość może ją atakować, ignorancja
może ją wyśmiewać, ale w ostateczności ona jest. Winston Churchill
2+2=4: Nie równa się niczemu innemu. Prawda jest taka, że jest tylko jedna
prawda. Wiara w to, że 2+2=5 lub 6 czy coś innego nie czyni tego prawdą.
Istnieje nieskończona ilość złych odpowiedzi, ale tylko jedna prawdziwa
odpowiedź.
Nadzieja/wiara: Wiara czy nadzieja, że coś jest czy będzie prawdziwe, nie czyni
tego prawdziwym, jeśli nie zacznie się od prawdziwej prawdy. To jest prawda lub
nie jest prawda. Nie ma możliwości, aby uczynić coś co nie jest prawdą,
prawdą. Jest tylko jedna prawda.
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Wiara w wiarę: Sama w sobie, nadzieja, życzenia, amulety, święte relikwie,
symbole, pozytywne myślenie, dobre intencje, modlitwa, przekleństwa, voodoo,
magiczne zaklęcia, wróżbici, medium itd. nie robią nic więcej niż dawanie
ludziom poczucia, że mają jakąkolwiek kontrolę nad życiem. Są one tylko
strategiami przetrwania.
Jeśli wierzysz, że bajka czy mit są prawdziwe, nie będziesz żył szczęśliwie
na zawsze.
Ludzie, którzy obecnie wierzą w mit są siłą przeciwko prawdzie.
Wierzyć w rzeczy, które nie istnieją to najgorsza rzecz jaką możesz zrobić.
10
Religijni ludzie chcą tak bardzo wierzyć, że będą ignorować naukowe dowody,
zdrowy rozsądek i ich własny lepszy osąd. Religie wypaczyły znaczenie słowa
„prawda”. Słownik Webster podaje definicję tego słowa:
Prawda: bycie w zgodzie z faktem lub rzeczywistością
Wiele rzeczy w jakie religijni ludzie twierdzą, że wierzą, nie jest zgodnych z
faktem czy rzeczywistością. Są one mitami, przesądami, nadzieją, a nie prawdą.
Mówinie, że to prawda jest kłamstwem. Prawda czy fałsz? Innymi słowy,
większość światowych, tradycyjnych religii rozpowszechnia kłamstwa i wiele z
nich o tym wie, co oprócz bycia kłamcami czyni z nich nieszczerych hipokrytów.
Ci którzy nie wiedzą, że kłamią, myślą, że czynią wolę ich boga, kiedy tak
naprawdę czynią wolę wroga ich boga, Szatana, który w ich świętych księgach
opisany jest jako wielki kłamca, król wszystkich kłamstw.
Prawdziwa prawda jednoczy ludzi; nie dzieli ich. Ma sens i odnosi się do
wszystkich, wszędzie i przez cały czas. Tworzy jasność, nie zamieszanie.
Prawda prowadzi do prawdziwej równości, wolności, pokoju, miłości i
zrozumienia. Prawdziwa prawda prosi tylko o to, abyś wierzył w coś co możesz
sam sprawdzić.
Ktokolwiek kogo prawda wystarczająco obchodzi, aby sprawdzić czym ona
jest, pozna prawdę. Ci, których wystarczająco nie obchodzi, nie nauczą się
prawdy i oni będą straceni i zasługują na to, aby być straconymi.
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Papugowanie bez zastanowienia: Większość ludzi tylko powtarza innym to co
im powiedziano, że jest prawdą. Oni po prostu akceptują to co inni mówią im, że
jest prawdą, szczególnie jeśli jest to coś, co ludzie akceptowali jako prawdę
przez tysiące lat. Jest to papugowanie bez zastanowienia.
W prawdę z drugiej ręki nie powinno się wierzyć ani jej powtarzać bez
sprawdzenia jej samodzielnie. Czasy zabawy w podążanie za leaderem kończą
się teraz.
Prawda z drugiej ręki nazywana jest pogłoską na dworze prawa i nie jest
dopuszczalna z ważnego powodu; okazało się, że nie jest zaufanym źródłem
prawdy.
Co mogłoby być bardziej nieodpowiedzialne niż twierdzenie, że coś jest
prawdziwe bez wiedzy, ponad rozsądną wątpliwością, że jest to prawda? Bilony
ludzi to robi.
Nie wierzcie w to, co ktokolwiek mówi, włączając mnie, sprawdzajcie rzeczy
sami. Musisz sam widzieć prawdę w życiu, aby ją znać.
Jesteś na końcu tego, co mogłoby być bardzo długim i trudnym poszukiwaniem.
Teraz masz szansę zakończyć poszukiwanie i opuścić świat zwierzęcy na
zawsze.
Jedyną prawdziwą różnicą pomiędzy ludzkością i innymi zwierzętami jest nasza
zdolność do rozumowania i myślenia. Dlatego też, rozum musi być tym czego
musimy użyć, aby ewoluować dalej. Musimy użyć tego co nas dzieli od innych
zwierząt.
Prawda: Teraz znasz „prawdziwą” część prawdy i życia. Jest tylko pięć
podstawowych rzeczy, które musisz wiedzieć i są one następujące:
1. Nasza prawdziwa historia.
2. Jesteś nieśmiertelny.
3. Wszystko się zrównoważy.
4. Jesteś istotą duchową.
5. Teraźniejszość to wszystko.

11

GlobalTruthProject.com

Jak woda: Jedenaście stron, które właśnie przeczytałeś tłumaczą prawdę o
życiu, ale tylko czytanie tych jedenastu stron nie jest wystarczające; to jest
jedynie początek. Prawda jest jak woda i wypłynie przez twoje palce. Musisz
przeczytać całą tę książkę i zrobić rzeczy, które książka mówi żeby zrobić, aby
trzymać się prawdy i skorzystać z niej.
Powtarzanie: Jeśli coś jest powtarzane wywiera większe wrażenie i bardziej
zmienia twój mózg, bardziej zmienia twoje wewnętrzne środowisko. Dlatego też,
im więcej powtórzeń tym lepiej. Z tego powodu, powtarzam niektóre rzeczy wiele
razy i mówię tę samą rzecz na wiele różnych sposobów. Reklamodawcy
telewizyjni powtarzają reklamy z tego samego powodu.
Tak jak pojedynczy krok nie wydrąży drogi na ziemi, tak pojedyncza myśl nie
wydrąży ścieżki w umyśle. Aby zrobić głęboką fizyczną drogę chodzimy nią na
okrągło. Aby zrobić głęboką, mentalną ścieżkę, musimy myśleć cały czas ten
rodzaj myśli, jaki chcemy, żeby zdominował nasze życie. Henry David Thoreau
Proste: Ważne jest, aby uprościć sposób w jaki widzisz i znasz życie; to jest
jedyny sposób w jaki może być poznane. Może być ono prawie nieskończenie
skomplikowane i próbowanie zrozumienia wszystkiego jest czymś co ludzkość
próbuje robić. Musimy pójść w drugą stronę i widzieć oraz poznać je w
najprostszy sposób, ponieważ jest to jedyny sposób, aby poznać wszystko co
może być poznane.
Nigdy nie będziemy mogli poznać wszystkich szczegółów, są one nieskończone i
jest to niemożliwe, ale możemy poznać prosty ogólny obraz życia. To jest to, co
ta książka próbuje zrobić.
Wszystko powinno być zrobione tak prosto jak to możliwe, ale nie odrobinę
bardziej prosto. Albert Einstein.
To co napisane jest w tej książce nie jest tylko teorią; to jest to, co mówią
dowody. Jest to prawda, którą możesz sprawdzić i to czyni ją jedyną i
prawdziwą prawdą.
Musisz tylko sprawdzić sam tak abyś wiedział, że wiesz i pamiętasz. Musi ona
dotrzeć głęboko do twojej podświadomości. Musisz widzieć prawdę w każdym
momencie bez myślenia o niej; musisz znać ją intuicyjnie.
Bez prawdy nie może być prawdziwej moralności, sprawiedliwości,
równości, jedności, sukcesu, wolności, miłości, bezpieczeństwa, spokoju,
duchowości czy nawet przetrwania.
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Tylko prawda może powstrzymać wojny i uczynić świat rajem jakim może
być.
Przyjaciel wszystkiego: Ważne jest zrozumienie, że my nie chcemy nikogo ani
niczego skrzywdzić. Chcemy naprawić osoby i instytucje, które są wadliwe, które
są chore i zakażone bzdurami. My jedynie mamy lekarstwo. Chcemy aby każdy
się ulepszył, szczególnie „źli chłopcy”. Nie jesteśmy niczyim wrogiem, chcemy
czynić miłość, nie wojnę.
Kiedy ludzie żyjący w „pies je psa” zwierzęcym świecie, grając w grę władzy czy
w grę „stań się bogatym i znanym”, ujrzą prawdę o życiu, zrozumieją, że sami są
sobie najgorszym wrogiem. Zmienią się, gdyż w ich najlepszym interesie jest,
aby się zmienić. Zmienią się z samolubnych powodów, co jest w porządku tak
długo, jak długo będą widzieć prawdę o życiu i zaczną podążać drogą
prowadzącą do raju na Ziemi.
Wspólny mianownik: Prawda jest jedyną rzeczą, która może zjednoczyć
wszystkich ludzi. Jest to coś co wszyscy mamy wspólnego, i to się nigdy nie
zmieni. Jest tylko jedno niebo dla nas wszystkich. Każdy je, oddycha, rodzi się,
umiera itd. Ostateczna prawda jest prawdą uniwersalną; jest taka sama dla
wszystkich, wszędzie. Zawsze była i zawsze będzie. Możemy teraz znać
prawdę o życiu i śmierci.
Różnicą pomiędzy znajomością i nieznajomością jest sprawdzenie. Nic nie
mogłoby być prostsze. Jeśli prawda obchodzi cię wystarczająco, aby sprawdzić
czym jest, poznasz prawdę o życiu. Smutną prawdą jest, że większości ludzi nie
obchodzi i w rezultacie ludzkość jak i nasz świat jest niszczony. Jeśli cię
obchodzi, teraz jest czas na to, aby to udowodnić.
Gdyby każdy spojrzał na ogólny obraz życia, zobaczylibyśmy tę samą
rzecz. Prosta rzecz zjednoczyłaby ludzi i żylibyśmy w raju.
Powód: Teraz możemy użyć naszej zdolności rozumowania, dedukcyjnej logiki,
ekstrapolacji znanych dowodów, aby poznać i zrozumieć rzeczy, których dowody
nie wyjawiają bezpośrednio, takie jak życie po śmierci. Zrobiliśmy
wystarczająco duży postęp aby znać i zrozumieć podstawową prawdę życia. To
odmieni nas i nasz świat.
ŻYCIE ZNAJĄCE ŻYCIE JEST DROGĄ
12
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Ogólny obraz życia doświadczanego w teraźniejszości (13-26)
Nadczłowiek, po zarządzeniu chaosem swoich pasji, nadaniu stylu
swojemu charakterowi, staniu się twórczym, świadomym terrorów życia, on
potwierdza życie bez urazy. Friedrich Nietzsche
Prawda o równowadze jest najjaśniejsza na skrajach fizycznej
rzeczywistości. Jeśli spojrzysz na największe rzeczy we wszechświecie, na
gwiazdy i planety, zauważysz, że wszystkie poruszają się w zrównoważonych
kołach (krążą po orbicie) na około siebie. Jeśli popatrzysz na najmniejsze rzeczy,
które tworzą całą materię i atomy, zauważysz tę samą rzecz, elektrony
poruszające się wokół jądra.
Skraje wyjawiają wyraźnie podstawową naturę rzeczywistości. Wszystko porusza
się na około w kołach. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy, zaczynasz
widzieć, że wszystkie fizyczne rzeczy znajdujące się pomiędzy największymi i
najmniejszymi robią to samo w taki czy inny sposób. Wkrótce będzie to dla ciebie
jasne, jak noc i dzień i będziesz znał naturę wszystkiego.
Na poziomie cząstkowym, rzeczy nie są do przewidzenia, ale my nie żyjemy
tam.

Zmiana: Kluczową prawdą jest wiedza o równoważących siłach
przeciwstawnych, ponieważ możesz zobaczyć tę prawdę w akcji wszędzie gdzie
tylko spojrzysz. Zmiana czy ruch powstaje kiedy części cyklu lub systemu są
poza równowagą. One zawsze będą się poruszać i zmieniać aby się
zrównoważyć.
Przykład: W systemie pogodowym, kiedy jest sfera wysokiego ciśnienia i sfera
niskiego ciśnienia, powietrze ze sfery wysokiego ciśnienia będzie się poruszać w
kierunku sfery niskiego ciśnienia wywołując wiatr i złą pogodę. Jeśli jesteś
głodny, jesz itd.
Są dwa rodzaje prawdy: prawda, którą znasz i prawda, której doświadczasz.
Prawda umysłu jest przeciwstawna żywej czy prawdziwej prawdzie. Nie mogą
one istnieć razem, więc musisz poświęcić jedną na rzecz drugiej. Ludzkość
obecnie poświęca życie dla umysłu. Musimy po prostu zrobić odwrotnie. Musimy
zacząć żyć „w tym co jest” i przestać o tym myśleć przez cały czas. Musimy
usunąć swoje umysły z drogi; one blokują prawdziwe życie.
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Nie musisz myśleć jeśli znasz życie.
Prawda i życie: Kiedy znasz prawdę, możesz być całkowicie świadom tego, co
dochodzi do ciebie przez twoje życiowe zmysły; doświadczysz prawdziwego
życia.
Prawda=życie, życie=prawda, ale musisz nauczyć się całej prawdy aby
otrzymać całe życie.
Im więcej prawdy widzisz, tym więcej zobaczysz życia. Im więcej zobaczysz
życia, tym więcej zobaczysz prawdy. Budują się jedno na drugim i twoja wiedza o
nich rośnie aż poznasz życie całkowicie i staniesz się życiem.
Prawda pierwsza: Ludzie myślą odwrotnie. Chcą prawdziwe życie zanim
poznają prawdę i w rezultacie nigdy nie otrzymują prawdy o życiu. Ludzie mogą
być blisko i może wydawać się, że mają wszystko, szczególnie duże gwiazdy
showbiznesu. Wyglądają jakby były pełne życia i wszyscy chcą być jak one, ale
one nie mają całego życia.
Nawet 99% to nie jest całe życie. Potrzebujesz całego życia aby zrobić następny
krok w ewolucji i stać się istotą duchową. Jak możesz całkowicie żyć coś czego
nie znasz całkowicie? Kiedy poznasz życie w pełni, zaczniesz żyć w pełni.
Jak możesz mieć przyjemność z życia zanim nie poznasz jak życie działa?
Nikt nie może w pełni cieszyć się życiem dopóki nie pozna dlaczego rzeczy
się dzieją i gdzie ich życie będzie prowadzić. Pieniądze, sex, sukces,
władza, sława nie pomogą. Prawda to jedyna droga.
Wielu duchowych nauczycieli którzy twierdzą, że są oświeceni mówi, że najpierw
musisz doświadczyć życia poprzez medytację itd. Mówią, że droga do poznania
prawdy jest przez doświadczenie życia. Mówią tak, gdyż nie znają prawdy, nie
całości jej, więc nie mogą powiedzieć czym jest prawda.
Mówią, żeby doświadczyć życia aby poznać prawdę, gdyż wydaje się, że to
może być wykonane, ale w rzeczywistości to nie może być wykonane. Kiedy
ludzie nie znają pełnej prawdy, znaczy to, że nigdy nie doświadczyli życia w
pełni, bo znaliby ostateczną prawdę.
Jak ktoś może być oświecony i nie znać prawdy? Znajomość prawdy
musiałaby przyjść wraz z oświeceniem albo nie byłbyś oświecony. Prawda
czy fałsz?
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W tej książce są objawienia, których żaden guru, prorok czy duchowy nauczyciel
nie znał, więc żaden tak naprawdę nie był oświecony. Było wielu, którzy myśleli,
że byli i przekonali innych, że byli, ale oni nie znali całej prawdy o życiu i to jest
fakt, który możesz sprawdzić.
Wielu znało części układanki prawdy o życiu. Ta książka po raz pierwszy dodaje
ostatnie części tej układanki. Wielu z wielkich proroków przeszłości wiedziało, że
czas nie był odpowiedni i zrobili co mogli zanim nie nadszedł właściwy czas.
Czas jest teraz. Nie mówię, że wielcy prorocy i liderzy duchowi z przeszłości nie
stali się oświeconymi mistrzami.
Stali się, ale nie kiedy i w sposób w jaki nieoświeceni ludzie tego świata myślą.
Prorocy z przeszłości dostarczyli nowe objawienia i budowali na swoich
rozumowaniach, ale ostateczna prawda nie mogła być w pełni wyjawiona aż do
teraz.
Teraz możesz znać kompletną prawdę o życiu po raz pierwszy w historii.
13
Znalezienie ostatecznej prawdy o życiu i śmierci jest prawdziwą misją
ludzkości.
Pytanie jest, dlaczego jest tak trudno zobaczyć i wyrazić prawdę jasno teraz.
Coś musi ukrywać prawdę i życie.
Dlaczego sprawia nam taką trudność widzenie prawdziwej natury naszych żyć?
To powinna być najbardziej oczywista rzecz jaka jest. Dlaczego ludzie mają tak
dużo opinii i przekonań odnośnie tego czym ostateczna prawda jest, kiedy
powinna być ona oczywista? Wszyscy żyjemy na tym samym świecie, więc
dlaczego każdy widzi ją inaczej?
Twoje wewnętrzne środowisko: To jest twoje środowisko od twojej skóry do
środka, od twoich zmysłów do środka. W tym środowisku żyje twój umysł. Jest
on pomiędzy życiem i twoim duchowym ja; jest to najbliższa ci rzecz.
Umysł jest tak blisko twojego ducha, że większość ludzi nie zdaje sobie
sprawy, że jest dwiema oddzielnymi rzeczami. Umysł tworzy iluzję, że jest
duchem.
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Szósty zmysł: Ludzie naprawdę mają szósty zmysł, ich własny umysł. Masz
zmysły wzroku, słuchu, powonienia, dotyku smaku i umysł. Twój umysł jest jak
zmysł, ponieważ twoja świadomość, ja duchowe czuje albo doświadcza myśli
umysłu, emocji i uczuć w taki sposób jak to robi ze światłem, dźwiękami,
uczuciami, zapachami i smakami. Otrzymujesz wkład od swojego umysłu w taki
sam sposób jak odbierasz dane od swoich pięciu życiowych zmysłów, ale to co
umysł tworzy nie jest realne/prawdziwe.
Słowo/życie: Twoje pięć życiowych zmysłów czuje życie. Twój umysł produkuje i
przesyła ci rzeczy, które nie pochodzą od życia; przesyła ci rzeczy, które sam
wymyśla. Tworzy i wysyła ci emocje, pragnienia, myśli, winę, obawy i
zmartwienia itd. Twój umysł blokuje większość życia przychodzącego do ciebie,
a to czego nie blokuje zamienia w myśli i uczucia; zamienia życie w mentalny
kod do życia.
Twój umysł próbuje zredukować całe życie do słów, uczuć i abstrakcyjnych myśli
lub bitów danych. Przykład: Twój zmysł wzroku widzi różę. Zamiast przyjść do
ciebie bezpośrednio jako to wszystko czym róża naprawdę jest, zamieniona jest
na słowo „róża”. Potem jest ignorowana lub przechowywana gdzieś jako
wspomnienie bez pozwolenia ci doświadczenia jej.
Redagowanie twojego życia: Jeśli widziałeś coś wcześniej, twój umysł nie
uważa za ważne aby zobaczyć to ponownie i nie pozwala ci tego zobaczyć,
umysł redaguje twoje życie. Jeśli widzisz różę przez umysł, nie widzisz jej taką
jaka naprawdę jest. Twój umysł robi tak ze wszystkim, chyba że postrzega to
jako nowe, szczególne lub niebezpieczne.
Przez redukowanie prawdziwych rzeczy do słów lub myśli, mogą być one
przetwarzane w twoim umyśle. Płacimy za to wysoką cenę; płacimy naszym
życiem. W przeszłości konieczne było bycie zdolnym do przetwarzania życia w
ten sposób, aby pomoc nam przejąć kontolę nad nieznanym i niebezpiecznym
światem. Robienie tego często już nie jest dłużej konieczne, ale ludzie i tak wciąż
robią to cały czas. Jest to jak zły nawyk.
Wszystko to dzieje się pomiędzy twoim ja duchowym i życiem. To jest
powód dla którego ludzie nie mogą zobaczyć prawdy i doświadczyć
prawdziwego życia.
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Zapłaciliśmy wysoką cenę, aby być tu gdzie obecnie jesteśmy. Nadszedł czas
aby przestać oddawać całe nasze życie naszym umysłom. Aby to zrobić musisz
po prostu widzieć rzeczy tak jakbyś je widział pierwszy raz.
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To jest tak proste, ale musisz znać prawdę, aby to zrobić.
Prawdziwa religia to prawdziwe życie. Albert Einstein
Przejąć kontrolę nad naszymi umysłami: Teraz wystarczająco znamy i mamy
wystarczającą kontrolę nad światem. Nie potrzebujemy dłużej tracić większości
naszego życia. Musimy teraz zobaczyć całe życie, aby ujrzeć prawdziwe
zagrożenia dla naszego przetrwania i stania się istotami duchowymi. Już czas
zacząć przejmować kontrolę nad nami samymi aby przejąć kontrolę nad naszymi
umysłami. To nasze własne fałszywe perspektywy i brak świadomości są dla nas
największym niebezpieczeństwem.
Największym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest teraz ludzkość.
Umysł ludzki stał się zbyt potężny i niebezpieczny aby być niekontrolowany.
Rzecz (nasze umysły), która najbardziej pomogła naszemu przetrwaniu, będzie
tą, która nas zniszczy, jeśli wkrótce nie przejmiemy nad nią kontroli.
Właściwe i niewłaściwe: Bez ostatecznej prawdy nikt tak naprawdę nie wie co
robić ani dlaczego to robić, i to staje się bardzo niebezpieczne. Wiadomo, że
około dziesięciu krajów posiada bronie jądrowe i szacuje się, że przynajmniej
trzydzieści dwa kraje starają się je mieć. Są również bronie biologiczne i
chemiczne, ludzie nie potrafią jeszcze odróżnić dobra od złego.
Technologia broni rozwija się szybciej niż my. Technologia coraz bardziej ułatwia
coraz mniejszej i mniejszej ilości osób wyrządzanie coraz większej i większej
szkody.
Sama chciwość zniszczy środowisko jeśli prawda wkrótce nie będzie
widoczna.
Ludzie będą musieli zobaczyć wartość uniwersalnej prawdy. Stworzy to
jedność, której potrzebujemy do przetrwania i do naszej przyszłej ewolucji. Jeśli
ludzie jej nie zobaczą, nie będzie żadnej przyszłości, bez względu na to w co ty
czy ktokolwiek inny chce wierzyć. Pobożne życzenia, nadzieje są tym co tworzy
większość bzdur, które wkrótce doprowadzą do końca ludzkości. Żyjemy w
kruchym środowisku i tylko bardzo niewielu ludzi widzi jak kruchym.
Prawda sama w sobie przetrwa, wszystko pozostałe zostanie zmiecione
przed falą czasu. Muszę wciąż dawać świadectwo prawdzie, nawet jeśli
zostanę porzucony przez wszystkich. Mój głos może być dzisiaj głosem na
pustkowiu, ale będzie usłyszany, kiedy wszystkie głosy ucichną, jest to
głos Prawdy. Mohandas Gandhi
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Optymizm jest dobrą rzeczą do pewnego momentu, ale ludzie są zbyt pewni
tego, że wszystko pójdzie dobrze. Dowody nie mówią tego. Bez prawdy nie ma
nadziei. Dlatego też bardzo ważne jest, aby ludzie wkrótce nauczyli się prawdy o
życiu. Nie można wiedzieć co jest właściwe, a co niewłaściwe bez wiedzy co jest
prawdziwe, a co nie.
Potężna władza bez potężnego zrozumienia zniszczy większość tego, co
zdobywaliśmy przez bardzo długi czas. Może nie zabijemy całej ludzkiej rasy ale
na pewno będziemy powodować jej zacofanie w sposób katastroficzny i możemy
to zrobić bardzo niedługo.
To jakbyśmy jechali zbyt szybko po niebezpiecznej górze z opaskami na
oczach.
Umysł tworzy strach, zmartwienia, winę, żal, smutek, zazdrość, chciwość,
nienawiść i wszystkie inne wykreowane przez umysł negatywne uczucia, które
otrzymujesz. Te niekontrolowane emocje tworzą całe cierpienie na świecie.
Musisz tylko zdać sobie sprawę z tego, że nie są one realne/prawdziwe i one
znikną. Dlaczego masz żyć z bólem i cierpieniem, które są tylko wytworem
naszych umysłów?
Dlaczego pozwolić aby twój własny umysł cię krzywdził?
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Tak jak nie musisz myśleć myśli, których nie chcesz myśleć, tak nie musisz czuć
negatywnych emocji i uczuć, które umysł kreuje.
Jeśli umysł coś tworzy, może przestać to tworzyć.
Jeśli znasz prawdę, nie musisz żyć z niczym co nie jest prawdziwe. Musisz tylko
żyć sto procent z tym co jest realne i to nie zostawi miejsca w twoim życiu na
cokolwiek co nie jest realne. Zastąp umysłowe bzdury prawdą życiową.
Chodzi o to, aby widzieć prawdziwe życie. Większość ludzi musi dużo cierpieć
zanim nawet zacznie naprawdę patrzeć, ale to nie jest konieczne. Większość
cierpienia w twoim życiu tworzy umysł i większość światowych problemów też.
Wycierpieliśmy wystarczająco; czas znaleźć prawdę i boskie życie i być
spełnionym. Wszystko co musimy zrobić aby tego dokonać, to przejąć kontrolę
nad naszymi umysłami. Era umysłu zbliża się do końca.
Prawda jest kluczem do kontroli twojego umysłu.
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Słowo „człowiek” pochodzi ze starożytnego Sanskrytu i oznacza „umysł”.
Ludzkość jest rasą umysłu.
Ja umysłowe: Umysł jest wspaniałym narzędziem jeśli mamy nad nim kontrolę.
Problem polega na tym, że większość nie ma swoich umysłów pod kontrolą.
Umysł był tak użyteczny w naszym przetrwaniu, że oddaliśmy mu całkowitą
władzę nad naszym życiem.
Zaczęliśmy wierzyć, że jesteśmy naszymi umysłami. To kłamstwo
powoduje, że nasze umysły mają nad nami kontrolę.
Nie możemy być naszymi umysłami, gdyż nasze umysły kończą się w czasie
śmierci, a my nie. Nie możemy, bo jesteśmy nieśmiertelni, a nasze umysły czy
mózgi nie są. Nasz umysł jest biochemiczną i bioelektryczną częścią naszych
ciał. Żyje w mózgu i jest niszczony, tak jak jest reszta naszego ciała w czasie
śmierci, podobnie jak dane komputerowe są niszczone kiedy twardy dysk
komputera jest zniszczony. Twój umysł może być zniszczony nawet przed
nadejściem śmierci w wyniku urazów mózgu albo choroby umysłowej takiej jak
Alzheimer czy innych.
Możemy być pewni tego, że nie jesteśmy naszym umysłem, ponieważ gdyby
zniknął, my wciąż bylibyśmy tutaj. Wciąż bylibyśmy świadomi życia, a właściwie
bardziej świadomi życia, całkowicie świadomi życia. Umysł nie daje nam
życia; my dajemy życie umysłowi.
Praca umysłu jest zakończona: Umysł jest jak wysoko rozwinięty komputer.
Jego funkcje to uczenie się, zapamiętywanie, przetwarzanie i rozumienie życia i
rzeczy w nim. Ostateczną rzeczą, której umysł musi się nauczyć i zrozumieć jest
natura życia samego w sobie; nasza prawdziwa przeszłość, potencjalna
przyszłość i natura natury.
Jak tylko poznamy ostateczną prawdę, ostateczna praca naszego umysłu
została zakończona. Powód dla jakiego ewoluował został spełniony. W
rezultacie, cel umysłu jest wypełniony. Kiedy prawda jest znana, praca umysłu
zakończyła się.
Pan/sługa: Kiedy już poznasz „prawdę umysłu” albo „prawdę intelektualną”, twój
umysł nie może cię dalej zabrać. Umysł musi się zrelaksować i stać się jedynie
technicznym konsultantem. Umysł musi zostać twoim sługą i przestać być twoim
panem.
16
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Era umysłu: Umysł był zawsze tak duża częścią naszego świata, że rozwinęła
się ogólnoświatowa religia umysłu. Ludzie wierzą w umysł. Ludzie sądzą, że
umysł jest kluczem do naszego sukcesu we wszystkim. To dało umysłowi zbyt
dużo władzy nad nami. Umysł stał się Bogien na tej planecie.
Więcej niż umysły: Umysł jest królem tego świata. Prawie wszystkie instytucje,
szkoły, biznesy i rządy promują i wspierają umysł. To wszystko jest w porządku i
dobre dopóki wiemy, że jesteśmy więcej niż umysłami, że nasze umysły są
jedynie małą i tymczasową częścią nas.
Za naszymi myślami i uczuciami, mój bracie, stoi mocny władca. Nieznany
mędrzec- którego imieniem jest ja. Mieszka w twoim ciele. Więcej jest
rozumu w twoim ciele niż w twojej najlepszej mądrości. Friedrich Nietzsche
Prawda i życie są ostatnią granicą.
Używanie naszego umysłu było kluczem w naszym sukcesie w przeszłości, ale
będzie on musiał siebie zobaczyć i zmienić się, abyśmy mogli osiągnąć sukces w
przyszłości albo nawet przetrwać. Umysł wciąż będzie kluczowy w kolejnym
kroku w ewolucji ale nie poprzez robienie tego co robił w przeszłości. Nasze
umysły musza się zmienić, abyśmy mogli doskonale prosperować i
przetrwać.
Potrzebujemy teraz ery ducha. Nasz duch musi być widziany jako najważniejsza
część nas. Duch jest prawdziwą częścią, wieczną częścią, to czym zawsze
byliśmy i zawsze będziemy, prawdziwym my.
Wkroczyć: Twój umysł musi ustąpić tak aby twoje prawdziwe ja, ja wieczne
duchowe, mogło wkroczyć. To jest następny i ostatni krok w twojej ewolucji. Twój
umysł musi zejść z drogi, tak abyś mógł nauczyć się prawdy duchowej, żywej
prawdy, prawdziwej prawdy, prawdy, która znajduje się poza umysłem.
Umysł: Jest tylko narzędziem, które powinno być używane kiedy jest potrzebne.
Używasz młotka, kiedy potrzebujesz wbić gwóźdź. Kiedy go nie potrzebujesz,
odstawiasz go. Twój umysł zawsze jest kiedy go potrzebujesz. Używasz krzesła
kiedy musisz usiąść, ale nie nosisz go ze sobą wszędzie przez cały czas.
Ciążyłoby ci.
Jak mówi piosenka Beatlesów; „Chłopcze, będziesz nosił ten ciężar długi czas.”
Dbanie o sprawy: Nie musisz się martwić, że nie myślisz wystarczająco aby
pilnować swoich spraw. Jedyny problem jaki będziesz miał to problem, który zawsze
miałeś; zbytnie myślenie, aby żyć w teraźniejszości, żyć w prawdzie i życiu.
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Komputery: Pozwól maszynom zająć się myśleniem. Naszym celem jest nie
myśleć, ale żyć i nigdy nie musimy się martwić czy maszyny zrobią to lepiej.
Komputery rozwijają się po to, abyśmy mogli myśleć mniej i żyć więcej.
Mając wiedzę o ostatecznej prawdzie, nie jesteś dłużej ludzkością czy
umysłowością, ponieważ nie będziesz już dłużej żył jako umysł, jesteś nowym
bytem. Będziesz żyć jak nieśmiertelny duch.
Dopiero kiedy zapomnimy wszystko to czego się nauczyliśmy, wtedy
zaczynamy wiedzieć. Henry David Thoreau
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Pełny potencjał umysłu: Mniejsze używanie twojego umysłu nie znaczy, że nie
wykorzystujesz całego jego potencjału; mniej to więcej. Im mniej blokujesz życie,
tym więcej będziesz je znał. Im lepiej znasz życie, tym lepiej może ci służyć twój
umysł.
Znajomość wszystkiego: Kiedy umysł jest bezczynny wciąż jest w grze. Jest
całkowicie świadomy świata w tym samym czasie co ty.
Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie.
Albert Einstein.
Będziesz myślał mniej ale wiedział o wiele więcej, bo będziesz doświadczać o
wiele więcej, a to czego doświadczysz będzie realne, nie kłamstwem ani iluzją.
Kiedy używasz mniej swojego umysłu, robisz to, do czego umysł został
stworzony, do czego ewoluował. Używasz jego cały i absolutny potencjał jeśli
używasz go aby pokonał samego siebie tak aby poznać prawdziwe życie.
Przyjaciel czy wróg: Twój umysł może być twoim najgorszym wrogiem lub
najlepszym przyjacielem. Jeśli używasz go aby pokonał albo przekroczył samego
siebie i zdał sobie sprawę z prawdy i życia, to jest twój najlepszy przyjaciel. Jeśli
nie, jest twoim najgorszym wrogiem; będzie odwracał twoją uwagę i
uniemożliwiał ci w taki czy inny sposób widzenie prawdy i prawdziwego życia.
Prawdziwe życie: Otrzymujesz tylko mały procent całego światła, które wchodzi
twoimi oczami, dźwięków, które wchodzą twoimi uszami, odczuć wychodzących
z wnętrza i z zewnątrz twojego ciała, wszystkich zapachów w powietrzu i
smaków w jedzeniu.
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Twój umysł zniekształca, filtruje, interpretuje i blokuje większość życia, tak jak
pokazane jest na obrazku. Kiedy doświadczysz życia w pełni po raz pierwszy,
zadziwi cię ono. To najlepsza rzecz jaka jest i może być i ona jest tutaj przez cały
czas w każdym momencie twojego życia, tylko czekając aż wpuścisz ją do
środka. Będziesz prawdziwie żywy, narodzony po raz pierwszy.
Wciąż masz umysł filtrujący wkład od życia. On nie wpuszcza wszystkiego;
wpuszcza boskie życie (idealne życie), ale boskie życie nie jest złożone ze
wszystkiego co idzie do ciebie.
Twój umysł musi umieć rozróżniać, inaczej życie nie miałoby definicji. Byłoby
tylko lawiną odczuć i to byłoby zbyt wiele, zbyt dużo dobrego. Umysł, który zna
prawdę życia, wpuszcza to wszystko co stanowi najlepsze możliwe
doświadczenie życia, prawdziwe życie. To więcej niż umysł człowieka pozwala
wpuścić, ale nie wszystko.
Boski umysł jest jak wyrównywacz dźwięku, który kontroluje głośność różnych
instrumentów w zespole, aby brzmiały one najlepiej jak mogą. Jest bardzo
delikatny i nie blokuje życia jak robi to zwierzęcy umysł, ale za to reguluje wkład.
Ludzie są zbyt nieświadomi aby wiedzieć, że są nieświadomi.
Są zbyt ograniczeni umysłowo, aby wiedzieć, że są ograniczeni.
Zbytnio śpią, aby wiedzieć, że śpią.
Hipnoza: Ludzkość jest zahipnotyzowana. Hipnoza oznacza bycie ustawionym w
stanie pół świadomości, w chodzącym śnie. Problem jest taki, że zostaliśmy
zahipnotyzowani aby nie wiedzieć, że jesteśmy zahipnotyzowani.
Pod wpływem zaklęcia: Jesteśmy jakby pod wpływem zaklęcia, które nas
uśpiło. Potrzebujemy pocałunku prawdy, aby obudzić się z zaklęcia.
Będziesz wolny od zmartwień, ale nie nierozważny, będziesz jak dziecko ale
nie dziecinny, niewinny ale nie niewiedzący. Nie będziesz potrzebować nic,
ale będziesz mieć wszystko.
Dwie drogi: Są tylko dwie drogi doświadczania życia: przez zwierzęcy umysł lub
nie przez zwierzęcy umysł. Masz dwa wybory w każdym momencie swojego
życia: być ze swoim umysłem lub być z życiem. Wybór jest twój.
18
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Twoje pięć życiowych zmysłów jest czymś więcej niż sumą ich części. Razem,
kompletnie otwarte wyjawiają prawdziwe życie. Budzisz się z długiego snu.
Nie potrzebujesz wszystkich pięciu zmysłów aby znać prawdziwe życie;
możesz być głuchy i ślepy i wciąż go doświadczać. Chodzi tylko o to aby
usunąć z drogi twój umysł.
Jest to tylko zmiana perspektywy z bycia człowiekiem/duchem na bycie
duchem/człowiekiem.
Prawdziwe życie jest wszystkim, z wyjątkiem iluzji umysłu dotyczącej
„rzeczywistości”.
Znaczące problemy jakie mamy, nie mogą być rozwiązane na ty samym
poziomie myślenia na jakim je stworzyliśmy. Albert Einstein
Umysł jest problemem: Umysł nie może rozwiązać tego problemu na sposób w
jaki zwykle rozwiązuje problemy, ponieważ on sam jest problemem i do tego
momentu tego nie wiedział. Jego duża obecność stoi na drodze życia.
Świadomość jest tym co stopniowo daje ci zdolność zmiany natury twojego
umysłu, otwarcia go i utrzymania otwartym. To wymaga trochę praktyki zanim
będziesz mógł to zrobić, ale uda ci się.
Rób co możesz, z tym co możesz, tam gdzie jesteś.
Theodore Roosevelt
Nie musisz iść do jaskini i śpiewać; po prostu zacznij otwierać swoją percepcję
gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek możesz.
Nasze zmysły dają naszemu duchowi okno na fizyczny wszechświat.
Nasze ciała mają tylko jeden cel i jest nim podtrzymywanie naszych
zmysłów. Nasze ciała są po prostu fizycznym systemem podtrzymującym
dla naszych zmysłów.
To dlatego, że to nasze zmysły są tym co otwiera przed nami świat fizycznego
życia. Nasze ciała jedynie podtrzymują i poruszają naszymi zmysłami na około
dla nas. Nasze ciała i fizyczne życie nie mają innego powodu żeby istnieć.
Musimy stać się naszymi zmysłami.
Musisz po prostu pamiętać, celem twojego życia jest bycie bardziej jego
świadomym. Jak mogłaby nie być to najważniejsza i najcenniejsza rzecz
jaką musimy robić?
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Nie wierzę, że ludzie szukają znaczenia życia tak jak szukają doświadczenia
bycia żywym. Joseph Campbell
Rzeczy które otrzymujesz poprzez swoje zmysły stanowią całe twoje życie, nic
więcej, nic mniej. Życie jest wszystkim; nie ma nic więcej niż życie.
Prawdziwym szczęściem jest….cieszenie się teraźniejszością….bez
nerwowego uzależniania się od przyszłości. Lucius Annaeus Seneca
To nie lata twojego życia się liczą, tylko życie w twoich latach.
Abraham Lincoln
Powinieneś oddać swoje życie życiu, ponieważ życie jest jedyną rzeczą,
jaka istnieje.
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Teraźniejszość jest jedyną rzeczą, która naprawdę istnieje; jak nie miałby to
być cel?
Najlepsze co możesz: To zrobić następny krok w ewolucji, musisz zrobić to co
najlepsze w twojej mocy w tym życiu z tym co masz do pracy. Absolutnie
najlepsze co możesz, to nauczyć się i żyć w prawdzie i życiu. To wszystko co
musisz zrobić aby wygrać grę.
Każdy moment w teraźniejszości jest idealny i kompletny w sobie i dla
siebie.
Życie jest bez znaczenia. Ty nadajesz mu znaczenie. Znaczeniem życia jest
cokolwiek co mu przypiszesz. Bycie żywym jest znaczeniem.
Joseph Campbell
Co to jest życie? Jest to po prostu wszystko prawdziwe co jest w
teraźniejszości. Życie trwa wiecznie, ponieważ niemożliwe jest dla niego aby nie
trwać z twojego własnego punktu widzenia. Wiemy również, że życie jest
zrównoważone, że jest całkowicie sprawiedliwe dla każdej żyjącej rzeczy.
Pokonanie: Wiemy także jak pokonać równowagę prawdą o życiu
(perspektywa), dlatego też jesteśmy w trakcie pokonywania bólu i wszystkich
negatywnych uczuć i emocji, tak abyśmy mogli być spełnionymi przez życie na
zawsze.
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Czy coś mogłoby być bardziej niesamowite czy wspaniale? Jak ludzie
mogą po prostu brać to za pewnik? Jak możesz być nieszczęśliwy w
świetle prawdziwej sytuacji?
Życie jest możliwie najbardziej realistycznym filmem; jest nakręcone w
ostatecznej najwyższej definicji i otaczającym dźwięku. Nakręcone jest nawet z
zapachem i wizją, a my w nim jesteśmy gwiazdami na zawsze. Jak może być
coś lepszego niż to?
Wejście w życie całkowicie powinno być oczywistym celem, ale ludzie robią
dokładnie coś odwrotnego poprzez próbowanie wszystkiego co mogą aby od
niego uciec. Umysł jest antyżyciem, przeciwieństwem życia. Prawda umożliwia
bycie w życiu całkowicie i nad nim. Poprzez „nad” mam na myśli bycie zdolnym
do widzenia całego życia.
Życie jest tym co ci się przydarza kiedy jesteś zajęty robieniem innych
planów. John Lennon
Cele życia: Naturalnie masz też inne cele oprócz znalezienia prawdy i życia.
Będziesz miał o wiele lepsze szanse na osiągnięcie ich jeśli twoim głównym
celem jest prawda i życie, teraźniejszość. To pomoże ci robić wszystko co robisz
lepiej.
Umysł i społeczeństwo zdominowane umysłem nastawione są na cel i jest to
dobra rzecz do pewnego momentu. Potrzebujesz mieć cele i plany ale nie
musisz myśleć o nich cały czas, tak jak ludzie teraz to robią. Ustanawiasz je po
prostu jako przewodnik w twoim życiu, a potem żyjesz w teraźniejszości w miarę
jak pracujesz w ich kierunku.
Twoim ostatecznym celem jest zawsze życie w prawdzie i życiu,
teraźniejszości.
Przyszłość nie jest tak ważna jak teraźniejszość, dlatego, że po prostu nie
istnieje naprawdę. Nie zdejmuj wzroku z nagrody, z prawdziwego życia. Ludzie
mają teraz swoje priorytety odwrotnie. Skup się na teraźniejszości zamiast
pracować nad nieistniejącą przyszłością.
To wszystko mówi o tym aby zaakceptować siebie i twoją sytuację,
zaakceptować teraźniejszość.
20
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Prawdziwa miłość: Kiedy po raz pierwszy uda ci się otworzyć teraźniejszość
całkowicie, będziesz się czuł, tak jak kiedy zakochałeś się po raz pierwszy.
Zaczniesz zauważać wszystkie małe rzeczy, śpiewające ptaki, itd. Bardzo ci się
to podoba i czujesz jakbyś był nowonarodzony do prawdziwego życia.
Zakochujesz się w samym życiu. Ono nigdy cię nie zostawi ani nie przestanie
dawać ci siebie całkowicie.
To jest prawdziwa miłość, miłość która będzie trwać na zawsze, miłość,
która nigdy nie umiera.
Kiedy widzisz prawdziwe życie, wszystkim co czujesz jest zadziwienie i
cudowność; jest to coś wzniosłego.
Zobowiązanie: Jeśli zaangażujesz się w ten romans, będziesz całkowicie
spełniony na zawsze. To wymaga twojego totalnego zaangażowania, ale nie jest
to proszenie o zbyt wiele, jeśli w zamian dostajesz dosłownie wszystko.
Wszystkim czego potrzebujesz jest miłość, ale nie miłość cielesna;
potrzebujesz miłości prawdy i życia.
Wszystko: Kiedy oddajesz się prawdzie i życiu, właściwie oddajesz się
wszystkiemu w życiu. Każda część twojego życia, począwszy od twojej pracy,
kończąc na rodzinie, na tym skorzysta. Przez całkowite oddanie się jednej rzeczy
(teraźniejszości), jednocześnie całkowicie oddajesz się wszystkiemu w twoim
życiu. Jak mogłoby być łatwiej? Jest to coś, co możesz zacząć dzisiaj. Nie ma
innego czasu niż teraźniejszość.
2=0: Kiedy naprawdę widzisz przeciwieństwa jako całość, one znikają i umysł
też. Nie jesteś ty i życie; nie ma dwóch ani nawet jednego. Ty jesteś wszystkim i
wszystko jest tobą. Wiedza o równoważących przeciwieństwach sprawia, że
umysł znika, ponieważ umysł wie, że nie jest potrzebny, że życie jest
bezpieczne, sprawiedliwe i że życie jest na autopilocie.
Nie ma nic bardziej bezpiecznego i pewnego niż twoje życie kiedy znasz
prawdę.
Prawda jest dokładnym przeciwieństwem tego co ludzie myślą, ponieważ myślą
oni na fizycznym poziomie. Na fizycznym poziomie nic nie jest pewniejsze niż
śmierć. Na poziomie duchowym, przeciwieństwo jest prawdą; nic nie jest
bardziej pewne niż życie.
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Dlatego też, prawda jest tak ważna; pokazuje ci czym naprawdę jesteś i co
naprawdę dzieje się przez cały czas. Prawda pokazuje ci, że życie jest idealne
cały czas. Życie jest pod całkowitą kontrolą i wszystko będzie sprawiedliwe i
idealne. Ty i każdy inny będziecie mieli zrównoważone życia, bez względu na to
co robicie czy nie robicie.
Jedynym pytaniem jest czy chcesz mieć coś lepszego niż zrównoważone
życie?
Nikomu nie wiedzie się lepiej czy gorzej niż pozostałym. Niektórzy są teraz
wysoko materialnie, a inni są nisko, ale jest to cykl i każdy otrzymuje taką samą
ilość dobrego i złego, w inny sposób nie byłoby to sprawiedliwe, prawda?
Kiedy widzisz całość życia otrzymujesz całość, nie tylko pół na pół.
Jakakolwiek przyjemność, którą czerpiesz bez prawdziwego życia będzie
zrównoważona. Dlaczego więc jej szukać?
Jedyną przyjemnością której naprawdę chcesz jest błogość jaka przychodzi
dzięki poznaniu prawdy i życia i życiu w teraźniejszości. To jedyna rzecz jaka ma
prawdziwą wartość.
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Kiedy tylko usuniesz swój umysł ze swojej własnej drogi i pozwolisz aby życie się
zdarzyło, otrzymasz to czego naprawdę chcesz. Otrzymasz to wszystko co jest
czy kiedykolwiek będzie. Jest to tak proste. Wiedza o tym a robienie/życie tego to
dwie różne rzeczy, ale wiedza to początek.
Następną najlepszą rzeczą aby znaleźć prawdziwe życie jest szukanie go.
Nie możesz stracić.
Przebudzenie się: Twój kontrolujący umysł zacznie wiedzieć, że będąc
aktywnym nie może pomóc ci tak bardzo jak kiedy jest bezczynny. Zacznie
rozumieć co musi zrobić aby dokonać dalszego postępu.
Kiedy twój umysł zrozumie, pomoże ci poznać prawdziwe życie; zacznie się
otwierać kiedy nie będzie potrzebny.
Wieczny partner: Twoje duchowe ja nie może zrobić nic samo. Potrzebuje
umysłu jako partnera aby dokonywać rzeczy, łącznie z otwieraniem się kiedy nie
jest potrzebny. Zanim umysł będzie mógł ci pomoc, musi najpierw zrozumieć, że
jest problemem.
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Rozwiązanie problemu: Nie jest łatwo twojemu umysłowi zrozumieć, że jest
problemem, ponieważ do tej pory był tylko rozwiązaniem problemów. Aby
zrozumieć, że jest problemem, twój umysł będzie potrzebował przywyknąć do
tego i na nowo zaprogramować się. Zrobi to, jego prawdziwym celem jest
służenie duchowi.
Prawdziwa perspektywa: Nie możesz zobaczyć swojego umysłu z twojej
obecnej perspektywy i poziomu świadomości, ponieważ patrzysz przez umysł na
umysł. Umysł próbuje zobaczyć siebie przez siebie.
To dlatego twoja perspektywa musi się zmienić zanim zobaczysz go wyraźnie.
Musisz patrzeć z twojego ducha, twojego prawdziwego ja aby go zobaczyć.
Wtedy możesz zobaczyć umysł jako to czym jest i w jaki sposób jest
przeciwnikiem życia.
To czego szukamy jest tym co patrzy.
Twój umysł jest teraz przed twoim duchem, a musi być za tobą. Ludzie żyją
jak człowiek/duch, a muszą żyć jak duch/człowiek. Jest to kwestia
perspektywy i świadomości.
Umysł nie jest żywy, chyba że pozwolisz mu ukraść twoje życie.
Umysł nie jest żywym istnieniem, ale będzie odmawiał zrezygnowania z kontroli
tak długo jak długo będziesz dawać mu swoje życie. Jeśli będziesz, on stanie się
żyjącym bytem; będzie tobą i będzie starał się przetrwać jak wszystkie żywe
stworzenia.
Musisz dać sobie czas aby szczerze poznać siebie. Musisz znać naturę zarówno
twojego ja umysłowego jak i ja duchowego aby poznać ostateczną prawdę.
Czarna dziura: Ludzie są obecnie wypełnieni umysłem; nie ma miejsca na życie.
Kiedy go wyłączasz, opróżniasz się i życie naturalnie pośpieszy aby zapełnić
pustkę. Stajesz się jak czarna dziura i życie wlewa w ciebie z każdego kierunku.
Czarna dziura nie pozwala aby cokolwiek wydostało się na zewnątrz; istota
duchowa odzwierciedla wszystko z powrotem na zewnątrz.
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Centrum wszechświata: Jeśli doświadczasz życia równo z każdego kierunku,
doświadczasz naturalnego życia, prawdziwego życia.
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Stajesz się centrum wszechświata, gdyż jest to czym naprawdę jesteś.
Wszechświat jest nieskończony we wszystkich kierunkach, więc nie ma
znaczenia gdzie się poruszysz, zawsze pozostaniesz w dokładnym jego
centrum.
Możesz mówić, że jest to dobry sposób widzenia tego, ale jest to coś więcej,
ponieważ jest to prawda; jest to jedyny prawdziwy sposób widzenia ogólnego
obrazu życia.
Kiedy spaceruję, nie idę po prostu ulicą; idę przez centrum mojego
własnego osobistego wszechświata.
Religie miały rację; jesteśmy w centrum wszechświata. Galileusz, Kepler i
Kopernik również mieli rację z punktu widzenia umysłu, ale z twojej własnej
perspektywy, jedynej perspektywy, która ma dla ciebie znaczenie, ty jesteś w
centrum wszechświata i to jest jedyne miejsce, gdzie możesz być w
nieskończonym wszechświecie.
Krok pierwszy: Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś w centrum
nieskończonego wszechświata i zawsze będziesz, zdajesz sobie sprawę jak
ważny jesteś. Zawsze jesteś w dokładnym centrum wszechświata. Całe życie
przychodzące do twojego centrum jest tylko dla ciebie i nikogo innego. Żyjesz w
swoim własnym unikalnym wszechświecie, gdzie wszystko jest tylko dla ciebie.
Życie ze świadomością, że jesteś centrum wszystkiego, jest pierwszym krokiem
jaki ludzie podejmują aby stać się istotą duchową. To dlatego, że jest to
najprostsza rzecz do zrobienia. Możesz zrobić to z twoim umysłem takim jaki jest
i z innymi ludźmi wokół.
Większość ludzi może to zrobić od razu. Spróbuj teraz, a zobaczysz, że to
prawda. Zobaczysz, że naprawdę jesteś centrum wszechświata. Zobaczysz, że
życie naprawdę przychodzi ze wszystkich kierunków i bez względu na to co
zrobisz, to się nigdy nie zmieni.
Nieważne jest gdzie jesteś; twoim domem jest twoje ciało. Prawda czy
fałsz?
Musisz wypuścić wszystko od razu, inaczej nie ma miejsca aby mogło wejść
nowe życie. Im większej ilości życia pozwolisz wejść, tym więcej będziesz miał
do odzwierciedlenia na zewnątrz ludziom. Stajesz się całkowicie pełny
życia; twój kielich jest przepełniony.
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Jak John Lennon mówi w piosence, „ możesz promieniować wszystkim
czym jesteś.” Możesz być wszystkim i odzwierciedlać wszystko innym.
Kiedy możesz wpuścić wszystko i odzwierciedlić wszystko z powrotem na
zewnątrz bez żadnych mentalnych intruzów, osiągnąłeś ostateczny poziom
świadomości; jesteś istotą duchową. Będziesz promieniować i błyszczeć życiem,
tak jak pokazane jest na rysunku na stronie czwartej.
Staniesz się teraźniejszością. Będziesz miał teraźniejszość. Wielcy aktorzy
mają to co nazywane jest prezencją sceniczną. Oni stają się samym życiem i
publiczność to widzi. Gwiazdy filmowe potrzebują teraźniejszości, przynajmniej
podczas kiedy grają. Jeśli chcesz zobaczyć kogoś żyjącego w teraźniejszości,
obejrzyj film. Prezencja tworzy się podczas życia w teraźniejszości i
odzwierciedlania teraźniejszości innym ludziom.
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Bariera umysłu: Ten sam umysł, który umożliwił ujrzenie prawdy, jest teraz
jedyną rzeczą uniemożliwiającą nam podjęcie ostatniego kroku, ostatniego kroku
w ludzkiej ewolucji. Ludzie żyją jako swoje fałszywe, śmiertelne ja umysłowe, a
powinni żyć jako swoje prawdziwe nieśmiertelne ja duchowe lub w dokładnie
odwrotny sposób niż w jaki żyją obecnie.
Twój umysł jest jak drzwi albo brama, a prawda jest kluczem do tych drzwi.
Prawda powoduje, że umysł zaczyna zmieniać swoją relację z tobą; zmienia
umysł z twojego największego wroga w twojego najlepszego przyjaciela.
Ty musisz przekręcić klucz. Ty musisz otworzyć drzwi. Nikt inny nie może.
Umysł już nie jest dłużej tobą; jest tylko małą częścią ciebie. Nie jest już dłużej
twoim panem; jest twoim sługą. Musi zrobić coś dokładnie odwrotnego niż to, do
czego ewoluował (kontroli). Dlatego też wymaga to prawdy i pewnego wysiłku
aby uwolnić się od umysłu.
Łatwiej jest denaturować pluton niż denaturować zło z ducha człowieka.
Albert Einstein
Sposób: Musisz tylko zrobić jedną rzecz; nauczyć się rozpoznawać co jest
prawdą (życie), a co nie jest prawdą (umysł). Potem oddawaj swoje życie tylko
temu co jest prawdziwe. Jeśli to zrobisz, fałszywe iluzje umysłu nie będą dalej
kontrolować twojego życia i będziesz wolny. Pomyśl o tym zanim zrozumiesz
prawdę całkowicie, potem rób tylko to co dyktuje prawda i żyj świadomie.
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Prawdziwe życie naprawdę jest tak proste, ale większość ludzi nie może
teraz zobaczyć prawdy.
Umysł ma większą władzę na tym świecie.
Umysł jest siłą dominującą: Umysł zawsze zarazi osobę żyjącą wolną od
umysłu. Duchowa osoba nie może spowodować aby osoba żyjąca w umyśle
przestała żyć w umyśle, ale osoba żyjąca w umyśle może sprawić aby osoba
duchowa aktywowała swój umysł. Umysł jest formą energii; duch jest jak próżnia.
Wielkie umysły zawsze wywołują sprzeciw przeciętnych umysłów.
Albert Einstein
Umysł przeważa na tym świecie. Tak jest, więc musisz być sam lub z innymi
ludźmi, którzy znają prawdę aby żyć bez umysłu. Dlatego też łatwiej będzie żyć
na tym świecie bez umysłu jak więcej ludzi nauczy się prawdy.
Twój umysł i inne umysły zrobią wszystko aby trzymać cię z dala od
teraźniejszości i zepchnąć cię z drogi. Twoim zadaniem jest po prostu
pozwolenie umysłowi aby to zrobił, obserwowanie go i widzenie go jako to
czym jest i stopniowo stanie się słabszy. Łatwiej będzie pozostać na drodze.
Życie z mniej rozwiniętymi ludźmi: Wyobraź sobie, że byłbyś jedynym
nowoczesnym człowiekiem na świecie pełnym jaskiniowców. To jest jak duchowa
osoba czuje się żyjąc z ludzkością.
Najbardziej szaleni ludzie kierują domem obłąkanych.
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Umysły rodzą nowe umysły: Szkoły, rodzina, praca, grupy społeczne, religie i
partie polityczne, wszystkie są umysłami tworzącymi nowe umysły na swój
własny obraz. Inne umysły są jak choroba zakaźna; im jesteś bliżej nich, tym
bardziej infekują twój umysł. Zaczyna się to od najbliższych, najbardziej
wpływowych ludzi wokół ciebie, takich jak przyjaciele, rodzina i przełożeni w
pracy czy w szkole.
Prawda hamuje przemoc: Prawda czyni ludzi szczęśliwymi i pewnymi. Tylko
nieszczęśliwi, niepewni lub bojący się ludzie walczą. Kiedy prawda i życie zostają
wyjawione każdemu, każdy będzie szczęśliwy i bezpieczny, a to zatrzyma każdy
konflikt.
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Istoty duchowe nie mogły wygrać w przeszłości, ale czasy się zmieniają i
dzięki ogólnoświatowej komunikacji, duchowi ludzie mogą wygrać teraz.
Zbiorowy nieświadomy: W kilku ostatnich pokoleniach, odkryliśmy dwie
niewidzialne siły: elektryczność i fale elektromagnetyczne (radio). Kilkaset lat
temu nikt nie wierzył, że istnieją. W tym pokoleniu odkryjemy i potwierdzimy
nową niewidzialną siłę, którą nazywam zbiorowym nieświadomym umysłem. Jest
to siła natury albo część siły natury, która daje nam ciągłość z jednego życia do
drugiego. Bez niego nie mogłoby być ewolucji.
Zbiorowy nieświadomy nie jest żywy: Jest to tylko część naszych umysłów,
poszerzenie naszych umysłów, nie oddzielną formą życia. Zbiorowy
nieświadomy jest czymś w rodzaju grawitacji, która łączy wszystkich nas. Religie
nazywają go Duchem Świętym.
Każde poszerzenie wiedzy pojawia się poprzez uczynienie nieświadomego
świadomym. Friedrich Nietzsche
Innymi słowy, kiedy usuwasz swój umysł z drogi, stajesz się świadom tego czego
nie byłeś świadomy wcześniej. Stajesz się świadomy czegoś poza umysłem.
Możesz nawiązać kontakt z powszechnym umysłem życia.
Intelekt nie ma dużego znaczenia na drodze do poznania. Następuje skok w
świadomości, nazwij to intuicją czy czymkolwiek, rozwiązanie przychodzi
do ciebie, a ty nie wiesz jak i dlaczego. Prawdziwie wartościową rzeczą jest
intuicja. Albert Einstein.
Inspiracja: Słowo oznacza „oddech Boga”. To stąd pochodzą wszystkie idee,
sztuka, poezja, filmy, filozofia, muzyka, wynalazki, objawienia i wszystkie nowe
twórcze rzeczy. Ujawnia się ona na różne sposoby, takie jak talent, intuicja czy
zrozumienie.
Intuicja: Intuicja i inspiracja pochodzą z tego samego miejsca. Obie są
objawieniem zbiorowego nieświadomego. Kiedy zapytani skąd czerpią swoje
pomysły na coś, twórczy ludzie odpowiedzą, że byli zainspirowani, że śnili o tym,
że mieli po prostu przebłysk itd.
Wszystkie nowe twórcze rzeczy przychodzą z poza naszych własnych umysłów.
Przez definicję, muszą one pochodzić z poza twojego umysłu aby być naprawdę
nowymi. Paul McCartney był kiedyś zapytany skąd pochodzą jego piosenki.
Odpowiedział: „ Nie wiem, tak jakby pochodzą z powietrza”.
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Kiedy prawdziwa muzyka przychodzi dom mnie – muzyka z niebios,
muzyka która przewyższa zrozumienie – nie ma to nic wspólnego ze mną,
ponieważ ja jestem tylko kanałem. Dla mnie radością jest móc ją
otrzymywać i zapisywać jak medium… są to momenty dla których żyję.
John Lennon
Dowody: Musi być zewnętrzny wpływ, ponieważ idee mogą przyjść do wielu
ludzi w mniej więcej tym samym czasie. Przykład: Język rozwinął się mniej
więcej w tym samym czasie na całej planecie. Religie z różnych czasów i miejsc
mają wiele wspólnych rzeczy. Wynalazki i style w muzyce i sztuce przychodzą do
ludzi w mniej więcej tym samym czasie.
To nie jest tylko zbieg okoliczności. Możesz wiedzieć, że cała wspaniała i
zainspirowana muzyka pochodzi od zbiorowego nieświadomego, ponieważ
gdyby nie pochodziła, muzycy, którzy napisali klasyczne utwory w przeszłości,
wciąż pisaliby klasyczne utwory teraz. Kilku z nich pisze, ale większość nie.
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Wielkie inspiracje przychodzą kiedy przychodzą, a kiedy przestają przychodzić
nie ma sposobu aby muzycy mogli robić to sami. Jak dobrze grasz nie ma z tym
nic wspólnego. Im muzycy stają się starsi, tym lepiej używają instrumentów, ale
często swoje najlepsze piosenki mają kiedy byli młodzi i nie umieli tak dobrze
grać. Tak samo jest z książkami, sztuką i wynalazkami; raz na jakiś czas pojawia
się Newton, Beethoven, Tesla czy Einstein. Ludzie ci byli po prostu bardziej
połączeni ze zbiorowym nieświadomym, dlatego też otrzymali więcej inspiracji.
Mój umysł jest jedynie odbiorcą, we Wszechświecie jest jądro z którego
otrzymujemy wiedzę, siłę i inspirację. Nie wgłębiłem się w sekrety tego
jądra, ale wiem, że ono istnieje. Nikola Tesla
Mozart, Tesla i Einstein byli tylko bardziej zainspirowani niż większość
ludzi.
Einstein miał wszystkie swoje wielkie idee w jednym roku kiedy był urzędnikiem
mając dwadzieścia kilka lat. Nazwał go swoim magicznym rokiem; był to rok
wielkich inspiracji. Resztę życia spędził pracując nad tymi ideami i nie miał
więcej żadnych wielkich inspiracji. Jego życie pokazuje jasno, że wielkie idee
przychodzą w inspiracjach.
Ta siła inspiracji przychodzi i odchodzi. Włosi nie są Rzymianami, Grecy nie są
tak zainspirowani jak wtedy, kiedy żył Sokrates czy Platon.
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Jeśli przestudiujesz historię, możesz dosłownie zobaczyć jak inspiracja krążyła
wokół różnych ludzi w innych czasach i miejscach. Ona przychodzi i odchodzi, a
wraz z nią moc i wspaniałość osoby czy osób.
Inspiracja może przyjść i zostać jeśli nauczysz się prawdy i życia.
Połączeni: Bycie połączonym mentalnie z grawitacją i/lub ziemskim polem
magnetycznym czy czymś podobnym, nie jest tak niedorzeczne; nasze umysły
są jedynie bioelektrycznym działaniem w naszych mózgach. Grawitacja i pola
elektromagnetyczne przechodzą przez nasze mózgi przez cały czas.
Byłoby bardzie zadziwiające jeśli by na nas nie wpływały. Grawitacja jest
połączona ze wszystkim w nieskończonym wszechświecie i w dużej mierze, w
taki sam sposób, nasze umysły są połączone, mniej więcej, na podświadomym
poziomie ze wszystkimi żyjącymi rzeczami.
Wszystkie religie, sztuki i nauki są gałęziami tego samego drzewa.
Albert Einstein
Jak widzę życie: W moich książkach zobaczycie, że intepretuję rzeczy (filmy,
muzykę, Biblię itd.) z mojej własnej perspektywy. Jest ona czasem inna niż
interpretacja autora. Widzę wszystko jako przychodzące od zbiorowego
nieświadomego umysłu. Religie nazywają go Duchem Świętym. Widzę dwie
odmienne kategorie; zwierzęcy umysł i duchowy umysł (boski umysł). Wszystkie
świadome żyjące formy życia (ludzie i zwierzęta) otrzymują swoje ciała i życie od
jednej z tych dwóch kategorii, albo kombinacji obydwu.
Te umysły nasycają całą rzeczywistość jak fale radiowe ale nie są energią taką
jaką znamy. Ludzie i zwierzęta dostrojone są do tych fal jak odbiornik radiowy.
Wszystkie zwierzęta, oprócz ludzi i ich zwierząt udomowionych, dostrojone są
tylko do umysłu zwierzęcego. Ludzie, psy i koty są kombinacją obydwu.
Niektórzy są bardziej zwierzęcy niż duchowi, a inni mają więcej duchowego niż
zwierzęcego.
Każdy człowiek ma inną kombinację. Ludzie którzy widzą prawdę życia mogą
dostroić się do wystarczającej ilości duchowych kanałów aby połączyć się z
umysłem Boga (tego który tworzy wszechświat).
Jak tylko zrobisz te połączenie, opuścisz świat zwierzęcy mentalnie i opuścisz go
fizycznie kiedy umrzesz i będziesz odrodzony. To jest cel.
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Nieperfekcyjny: Ta książka nie jest perfekcyjna. Każdy kto widzi prawdę nie
oczekiwałby aby taka była. Powodem jest to, że informacje pochodzące od
zbiorowego nieświadomego muszą przejść przez mój nieperfekcyjny zwierzęcy
umysł. Powiedziawszy to, jest to najjaśniejsze, najbardziej dokładne i pełne
wyjaśnienie prawdy o życiu na Ziemi.
Było ono na pierwszym miejscu w Konkursie Prawdy przez ponad pięć lat.
Pozostanie na najwyższej pozycji aż coś lepszego zostanie dodane do konkursu.
Ta książka jest stale ulepszana i uaktualniana, więc powinna być często czytana
na nowo. Powtarzanie jest konieczne aby trafiła do twojej podświadomości i
zmieniała twój umysł i życie.
Powtarzanie: Lepiej jest czytać w kółko tę książkę niż czytać inne książki, które
nie są tak dokładne i kompletne. Czytanie innych książek tylko sprowadza ludzi z
najlepszej drogi. Powinieneś również od czasu do czasu skopiować tę książkę na
twardy dysk, tylko na wypadek, gdyby siły kłamstwa usunęły ją z internetu.
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Ogólny obraz życia - Przeszłość i Przyszłość (27-37)
Tak jak są dwa rodzaje prawdy, rodzaj który doświadczasz i rodzaj który znasz
poprzez swój umysł, tak są dwa ogólne obrazy życia. Poprzednie strony wyjawiły
ogólny obraz życia doświadczanego w teraźniejszości. Następne strony
wyjawiają ogólny obraz twojego nieśmiertelnego życia, twoją przeszłość i
przyszłość.
Jeśli umrzesz jako zwierzę, narodzisz się ponownie jako zwierzę. Jeśli
umrzesz jako istota duchowa, narodzisz się ponownie jako istota duchowa,
więc ważne jest aby się nią stać.
Nie ma żadnego sędziego ani sądu kiedy umrzesz; pójdziesz tam gdzie idą
formy życiowe takie jak ty. Jeśli żyjesz jak zwierzę, będziesz zwierzęciem w
następnym życiu. Jeśli żyjesz jako istota duchowa wciąż będziesz nią być w
swoim następnym życiu.
Tak jak powiedział John Lennon, „To jest jak przesiadać się z jednego
samochodu w drugi”.
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Duchy: Duchy nie żyją bez fizycznego ciała tego czy innego rodzaju. Duchy,
które mówią do ludzi i nawiedzają domy, nie istnieją. Gdyby duchy były tam gdzie
umierają ludzie, każdy szpital byłby nawiedzony.
Cykl umysłu: Wiemy, że ewoluowanie od bakterii roślinnej do ludzkości może
zająć około trzech i poł biliona lat, ale my nie przeszliśmy tej całej tej drogi. Życie
roślinne nie jest świadomym życiem; tylko zwierzęce życie jest, więc weszliśmy
na drabinę ewolucyjną kiedy ewoluowało życie zwierzęce około siedemset
milionów lat temu.
Życie roślinne nie ma świadomości albo umysłu, tak jak ma świat
zwierzęcy.
Eksplozja kambryjska: Kiedy życie stało się świadome, ewolucja rzeczywiście
zaczęła szybko następować. Świadomość połączyła ewolucję bardziej
bezpośrednio ze zbiorowym nieświadomym, co ogromnie ją przyśpieszyło. Kiedy
spojrzysz na dowody ze skamieniałości, zobaczysz, że około pół biliona lat temu
na Ziemi wybuchła ewolucja. Życie zaczęło rozwijać się bardzo szybko kiedy
pogoda mu na to pozwalała. Był to bezpośredni rezultat połączenia świadomości
z właściwym środowiskiem.
Połączyć się: To gdzie teraz jesteśmy ma wiele wspólnego z eksplozją
kambryjską pół biliona lat temu. Potem przeszliśmy od jednokomórkowych do
wielokomórkowych zwierząt. Musieliśmy, aby przetrwać przyszłe zmiany na
planecie. Pojedyncze komórki połączyły się na korzyść dla wszystkich i robimy to
ponownie.
Bez prawdy, każdy człowiek pozostawiony jest samemu sobie. Z prawdą
jeden jest za wszystkich i wszyscy za jednego. Prawda i technologia
komunikacji łączą nas.
Ludzie są jak duże jednokomórkowe zwierzęta. Nie jesteśmy bezpośrednio
połączeni ze sobą, ale jesteśmy w trakcie łączenia się bezpośrednio z
uniwersalną prawdą i zaawansowaną technologią komunikacji aby podjąć kolejny
krok w naszej ewolucji. Połączymy się duchowo kiedy ludzka rasa zda sobie
sprawę z prawdy.
Połączenie: Prawda ostateczna połączy nas i rasa ludzka stanie się jak jeden
duży organizm. To umożliwi przetrwanie ludzkiej rasy i jako jednostki zamieni
nas w istoty duchowe.
27
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Obecnie jesteśmy na szczycie cyklu ewolucyjnego tego świata. Nie ma gdzie
dalej iść oprócz pójścia na dno i rozpoczęcia od początku, powrotu ponownie
jako człowiek lub ewoluowania w istotę duchową. Są tylko trzy drogi.
Zawsze jest coraz lepiej: Wielu ludzi sądzi, że życie zawsze będzie coraz
lepsze, że zawsze ewoluujemy coraz bardziej i bardziej. Są to tylko pobożne
życzenia. Dowody za tym nie przemawiają.
Nasz cykl fizycznego życia pokazuje, że rozwijasz się fizycznie do około wieku
dwudziestu lat i potem zaczynasz fizycznie schodzić w dół, więc rzeczy nie
zawsze są coraz lepsze i lepsze, prawda? Są, jedynie jeśli znasz prawdę.
Dowody pokazują, że wszystko kreci się w kółko, w cyklu.
Będziesz musiał iść na koniec kolejki, gdyż inaczej byłoby to niesprawiedliwe
wobec innych zwierząt na ewolucyjnej linii.
Ewolucja liniowa lub cykliczna: Wszystkie zwierzęta robią tę samą rzecz;
ewoluują. Wielkim pytaniem jest czy ewoluują liniowo czy cyklicznie? Jeśli
liniowo, jesteśmy na przodzie, pozostawiając całe inne zwierzęce życie na Ziemi
za nami. Jeśli ewoluują cyklicznie, jesteśmy na przodzie i z tyłu, ponieważ teraz
jesteśmy na przodzie, na szczycie cyklu, ale zaczniemy ponownie od początku
kiedy umrzemy.
Musimy założyć, że jest to cykl, ponieważ wszystko inne we wszechświecie jest
w cyklu. Musimy zrobić to, co daje najlepsze szanse opuszczenia zwierzęcego
cyklu na rzecz lepszego królestwa. Lepsze królestwo jest możliwe, takie gdzie
nikt się nawzajem nie zjada, gdzie nie ma bólu, strachu i śmierci.
Niektóre religie nazywają je niebem. Mówią one, że uczenie się i
rozpowszechnianie prawdy jest drogą. Nauka i zdrowy rozsądek mówią tę samą
rzecz, więc uczenie się i rozpowszechnianie prawdy życia jest drogą, którą
należy obrać.
Prawda dyktuje, że są tylko trzy drogi które możesz obrać kiedy umrzesz.
Najlepszą z trzech opcji byłoby pójście do przodu, kiedy pójście do przodu jest
możliwe. Jeśli rozpoczniesz ponownie na dnie ewolucyjnego cyklu, będziesz
musiał żyć w zwierzęcym świecie, w świecie kłów i pazurów przez miliony cyklów
życiowych zanim powrócisz do obecnej pozycji. Kto chciałby robić to znowu?
Zrobiliśmy to przynajmniej raz; po co robić to ponownie?
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Możesz jedynie opuścić cykl zwierzęcy i stać się bytem duchowym, kiedy
jesteśmy w naszej bardzo rzadkiej pozycji, na szczycie. Kiedy zdasz sobie
sprawę ze swojej prawdziwej natury i zaczniesz żyć życiem istoty duchowej,
nigdy więcej nie przejdziesz do żadnego zwierzęcego poziomu.
Użyj tego lub strać to: Jedyną prawdziwą różnicą między ludzkością a
wszystkimi innymi zwierzętami jest nasza zdolność do rozumowania i myślenia.
Dlatego też, nasze umysły muszą być tym, czego musimy użyć aby ewoluować
dalej. Musimy użyć to co rozwinęliśmy i co oddziela nas od wszystkich innych
zwierząt aby oddzielić się naprawdę i na zawsze od królestwa zwierzęcego.
Musimy użyć ostatniego kroku jaki podjęliśmy aby zrobić kolejny krok.
Naszą jedyną pracą jest stanie się czymś więcej niż to czym jesteśmy
podczas kiedy możemy.
Jeśli nie użyjemy naszej zdolności do poznania prawdy o życiu, możemy ją
stracić i być może będziemy musieli iść na koniec kolejki.
Ostateczny cel: Ponieważ jesteśmy jedynym zwierzęciem z racjonalnym
umysłem, musimy użyć go w ostatecznym celu. Jesteśmy jedynym zwierzęciem,
które może nauczyć się i zrozumieć świat w którym żyjemy. Żadne inne zwierzę
nie wie nawet o tym, że umrze.
Może być tylko jeden cel dla ludzkości i jest nim przekroczenie ludzkości,
rozwinięcie się ponad nią i w robieniu tego, ewoluowanie poza świat
zwierzęcy.
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Jeśli żyjesz w takiej samej ignorancji odnośnie życia jak zwierzę, nie możesz być
niczym więcej w następnym życiu. Musisz siebie zmienić. Musisz stać się czymś
więcej niż tylko bystrym zwierzęciem, kiedy jeszcze możesz. Jak coś lub ktoś
miałby zrobić to za ciebie?
Nawet ludzie którzy żyją dobrym, moralnym życiem nadal są zwierzętami; są
jedynie dobrze zachowującymi się zwierzętami. Kryminaliści są oczywistymi
zwierzętami ale są przynajmniej szczerzy wobec swojej prawdziwej natury.
Zachowują się po prostu tak jak zachowuje się zwierzę.
Kryminaliści: Kryminaliści są jak zwierzęta. Najgorszym jest seryjny morderca,
najnowszy i zatrważający twór w naszym społeczeństwie.
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Seryjni mordercy robią właściwie to co przychodzi naturalnie zwierzętom.
Wszystkie drapieżne zwierzęta żyją jak seryjni mordercy, są seryjnymi
mordercami.
Kosztem wszystkiego: Jest to naturalny sposób w jakim żyją i zawsze żyły
wszystkie niższe zwierzęta. Relacja drapieżnik/zdobycz jest zwierzęcym
światem. Dlatego ludzie, wielu ludzi, wraca do swoich zwierzęcych ja, ponieważ
nie widzą żadnej innej dobrej drogi, nie mają powodu aby tego nie robić.
Religia jest niedorzeczna w swojej obecnej formie; ludzie w nią nie wierzą, nawet
jeśli mówią, że wierzą, więc nie jest to wystarczająco silna zachęta do tego aby
być moralnym i powstrzymywać ludzi od wyrządzania złego innym ludziom.
Pieniądze/bogactwo nie przynosi spełnienia, więc niektórzy ludzie myślą sobie,
czemu nie pozwolić sobie na jakąś zwierzęcą satysfakcję? Wracają do
zwierzęcego zachowania, co tak naprawdę spełnia ich na krótką chwilę, ale
kosztuje ich wszystko.
Tylko prawda może dać ludziom prawdziwy konkretny powód aby być
moralnym. Ona również daje im więcej niż zwierzęcą satysfakcję, więc
ludzie wzniosą się ponad zwierzę.
Jest wiele zwierzęcej satysfakcji w nieokiełznanym i drapieżnym zwierzęcym
zachowaniu i dlatego niektórzy ludzie robią to. Pytanie jakie muszą sobie zadać
to: Czy jest to warte ceny? Każdy, nawet dobrzy ludzie muszą zadać sobie te
pytanie.
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Te kanały to miejsce gdzie znajduje się pierwsze życie na Ziemi, prawdziwe dno
naszego cyklu ewolucyjnego. Do niedawna nie wiedzieliśmy, że jakiekolwiek
życie mogło żyć w kipiącej wodzie kilometry pod powierzchnią oceanu. Łańcuch
pokarmowy zaczyna się tam, od bakterii żywiącej się siarką (siarkowodorem),
która wychodzi z kanałów wulkanicznych na dnie oceanu. Naukowcy dopiero co
odkryli, że bakteria ta była pierwszym, najwcześniejszym zwierzęcym życiem na
Ziemi, początkiem zwierzęcego ewolucyjnego cyklu.
Video: www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA
Owe kanały nazywane są czarnymi palaczami, ponieważ wydobywa się z nich
napełniona siarką, czarna, kipiąca woda. Kilka kroków od tych kanałów, woda
jest lodowato zimna. Jest zupełnie ciemno, czarno jak atrament; żadne światło
nie dochodzi do tych głębin wody.
Przeszedłeś drogę od robaka do człowieka i wiele w tobie wciąż jest
robakiem. Friedrich Nietzsche
Gigantyczne rurowate robaki: Gigantyczne, krwistoczerwone rurowate robaki
jedzą bakterie, które żyją wokół kanałów wulkanicznych. Właściwie bakterie te
żyją we wnętrznościach robaka, w brzuchu bestii, w symbiozie z robakiem.
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Krwistoczerwone rurowate robaki zobrazowane powyżej rosną do trzech metrów
w górę i mogą mieć ponad dwieście lat. Te zwierzęta żyją w całkowitej
ciemności, kilometry pod powierzchnią oceanu. Na dnie naszej drabiny
ewolucyjnej jest forma bakterii, która praktycznie żyje w żołądku robaka.
Jest więcej bakterii żyjących w ich żołądkach niż ludzi na Ziemi. To jest fakt.
Życie we wnętrznościach prawie trzymetrowego robaka kilometry na dnie
czarnego jak smoła lodowatego oceanu, obok parząco gorących kanałów jest
dnem łańcucha pokarmowego.
Jeśli powrócisz na dno łańcucha pokarmowego, tam właśnie trafisz.
Będziesz jedzony żywcem przez inne zwierzęta miliony razy zanim
ponownie ewoluujesz jako człowiek.
Nie mogłoby być wyższych stawek: Jeśli stracisz tę szansę, masz przed sobą
miliony lat i miliony walk na szpony aby wygrać swoją powrotną drogę w górę
łańcucha pokarmowego.
Opuściliśmy łańcuch pokarmowy tylko dziesięć tysięcy lat temu. Powrót do
niego jest największym możliwym błędem i jest to dokładnie tam gdzie
ludzkość zmierza.
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Nigdy nie zapominaj przez co musieliśmy przejść, aby dostać się tu gdzie teraz
jesteśmy. Przez miliony lat żyliśmy w dzikim świecie. Ludzie muszą pamiętać
skąd przybyli aby wiedzieć i docenić szczęście jakie mają, że są tu i teraz i jak
łatwo jest wrócić tam skąd przyszliśmy. Tylko kilka minut.
Ci którzy nie pamiętają przeszłości są potępieni aby ją powtórzyć.
Musisz znać sytuację aby ja wykorzystać. Tym co oddziela nas od bestii jest to,
że możemy znać sytuację. Możemy ją znać i wyjść z niej.
Musimy również pamiętać prawdę po tym jak ją poznamy. Problem polega na
tym, że większość ludzi zapomina, że ich prawdziwym celem jest ucieczka ze
zwierzęcego świata. Ludzie zostają uwięzieni w codziennym życiu i zapominają.
Zapomnienie o swoim celu jest najpowszechniejszą formą głupoty.
Friedrich Nietzsche.
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Najdalej od światła: Te bakterie znajdują się najdalej od światła i najdalej od
duchowego życia, zarówno na odległość jak i w czasie. Sposób w jaki czuje się
bakteria jest zrównoważony tak jak całe zwierzęce życie, więc bycie jedną z nich
nie jest ani lepsze ani gorsze niż bycie jakąkolwiek inną formą zwierzęcego
życia.
To co czyni ją najgorszą rzeczą jaką można być jest to, że znajduje się najdalej
od miejsca w którym jesteśmy teraz. Te bakterie są od nas odległe
przynajmniej siedemset milionów lat. To czyni je najgorszym miejscem na Ziemi.
Ktoś musi być bakterią, wiele bytów musi nią być. Jest więcej bakterii niż ludzi, o
wiele więcej. Dlaczego są one tam gdzie są i dlaczego ty jesteś tu gdzie jesteś?
Co one zrobiły, żeby dotrzeć tam gdzie są? Co my zrobiliśmy aby znaleźć się tu
gdzie jesteśmy? Nic nie zrobiliśmy i one nic nie zrobiły. Obydwoje jesteśmy tylko
formami zwierzęcego życia w różnych miejscach w cyklu ewolucyjnym na Ziemi.
Forma życiowa może tak naprawdę zrobić tylko jedną rzecz, jaka ma znacznie, a
jest nią nauczenie się prawdy i życia i stanie się istotą duchową. Możesz to
zrobić jedynie tutaj gdzie jesteśmy teraz.
Zegar życia: Gdyby czas przez który życie ewoluowało na Ziemi został
zredukowany do dwudziestoczterogodzinnego dnia, ludzie ewoluowaliby tylko
dwie sekundy przez końcem dnia.
Uważamy bycie człowiekiem za pewnik. Jak możemy to robić wiedząc to co
wiemy teraz?
Ewolucja oznacza: Oznacza, że pełzaliśmy na Ziemi o wiele dłużej niż na
niej chodziliśmy.
Byliśmy dokładnie na takiej samej Ziemi co teraz. Patrzyliśmy na te samo niebo i
widzieliśmy ten sam księżyc, słońce i gwiazdy. Jedyną różnicą jest, że żyjemy w
innym rodzaju ciała. Rozwinęliśmy się z nich więc jest prawdopodobne, że nimi
byliśmy. Jeśli nie byliśmy nimi, kto był? Musieliśmy to być my. Prawda czy fałsz?
Tak jak patrzysz teraz ludzkimi oczami, tak patrzyłeś oczami dinozaura. Życie
wyglądało tak samo. Jedyną różnicą jest, że patrzysz z innego ciała. Powinieneś
wyobrazić sobie jak to było żyć w innych ciałach.
Kiedy dinozaury wymarły, my wymarliśmy jako dinozaury, rozumiesz?
31
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Wędrówka dusz: Tak jak energia nie może być stworzona albo zniszczona, tak
samo jest z życiem. Kiedy jedna forma życia wymiera, inna wypełnia pustkę i
dusza (ty) przechodzisz od ciała do ciała, od gatunku do gatunku, od gada do
ssaka itd.
Jak powiedział John Lennon; śmierć to przesiadanie się z jednego samochodu w
drugi. Kiedy jeden model staje się przestarzały, wymieniany jest na inny i lepszy
model. Życie robi tę samą rzecz. Tak jak samochody ewoluowały od modelu „T”
do modeli dzisiejszych, życie zwierzęce ewoluowało od bakterii do ludzi i
kierowcy (my) pozostaliśmy tacy sami.
Po początkowym świadomym życiu (dusze) przybyły na świat jako bakterie.
Dowody mówią, że całe zwierzęce życie, łącznie z nami, ewoluowało od nich ale
początkowe dusze musiały przybyć skądś poza Ziemią.
Większość ludzi nie widzi, że istnieje absolutny dowód na to, że dusze
migrowały z miejsca innego niż Ziemia. Cztery i pół biliona lat temu, nie
było życia na Ziemi, więc całe życie musiało przyjść skąd indziej.
Wędrówka dusz mówi, że reinkarnacja jest prawdziwa. Alternatywna teoria, że
żyje się tylko raz, nie ma sensu. Znaczyłoby to, że jeśli byłeś larwą albo
szczurem, miałeś żyć tylko jako larwa czy szczur albo jako jeden z tryliona
innych rodzajów form życia raz i to było wszystko na całą wieczność.
Duże odkrycie: Kiedy czytasz książki i oglądasz programy TV na temat ewolucji,
zawsze mówi się w nich o zwierzętach tak jakbyśmy nimi nie byli. W bliskiej
przyszłości ludzie zrobią połączenie i zaczną widzieć to, co dowody naprawdę
mówią. Uznanie naszej prawdziwej przeszłości jest następnym dużym krokiem
dla ludzkości.
Prawdziwe brakujące ogniwo: Kiedy połączymy się z naszą prawdziwą
przeszłością, ludzkość zacznie przeistaczać się w istoty duchowe w ewolucyjnym
mgnieniu oka.
Większość ludzi nie może pojąć jak długi czas żyliśmy jako dzikie zwierzęta, a
muszą, aby zdać sobie sprawę z tego jak nowe jest dla nas bycie w ludzkim
ciele.
Bilion to duża liczba: Gdybyś zaczął liczyć non-stop dzień i noc, siedem dni w
tygodniu i mówił jeden numer każdej sekundy, zajęłoby ci prawie trzydzieści dwa
lata aby policzyć do biliona. Zwierzęce życie istniało na Ziemi prawie bilion lat.
Jeśli zamienisz te sekundy w lata, zrozumiesz jak długo byliśmy na Ziemi jako
jakakolwiek inna forma życia.
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Ktoś musiał być tymi zwierzętami i ponieważ my ewoluowaliśmy bezpośrednio od
nich, to musieliśmy być my. Nic innego nie miałoby sensu, prawda? Nie możemy
pamiętać żadnego z naszych przeszłych żyć, gdyż kiedy jedno z naszych ciał
umiera, nasze umysły i wspomnienia umierają wraz z nim ale teraz to wiemy i to
nas zmieni.
Prawda cię uwalnia: Możemy nie pamiętać tego, że żyliśmy wcześniej, ale teraz
wiemy, że żyliśmy i musimy działać na podstawie tej wiedzy jeśli nie chcemy
ponownie przechodzić przez cykl ewolucyjny. Prawda uwalnia cię od cyklu
zwierzęcego.
Maszyna czasu: Gdybyś mógł wsiąść do maszyny czasu i cofnąć się w czasie w
tempie stu lat na sekundę, byłbyś ludzkością jedynie przez dwie minuty, a w
ludzkim ciele przez około dwadzieścia minut. Przez następne trzynaście kropka
osiem (13.8) godzin byłbyś w ciele małpy.
Po tym jak cofniesz się około siedem i pół dnia, z prędkością stu lat na sekundę,
byłbyś w ciele dinozaura. Przez ostanie dwadzieścia pięć lat cofając się z
prędkością stu lat na sekundę, byłbyś w ciele zwierzęcia poniżej poziomu
dinozaura. Większość czasu żyłbyś w oceanie, głównie jako forma bakterii i
innych mikrobów.
Skała na szczycie Mont Everestu jest morskim kamieniem wapniowym
stworzonym przez muszle trylionów stworzeń, które umarły na dnie oceanu.
Byliśmy tam kiedy ta skała się formowała. Niektóre z tych muszli mogły być
naszymi muszlami.
Skala ta przesunęła się z dna oceanu na szczyt najwyższej góry w rytmie 1 cala
na rok. W tym samym czasie my ewoluowaliśmy w ludzkość. Do niedawna
wszystkim czym byliśmy to jedzenie w łańcuchu pokarmowym. Byłeś jedzony
żywcem miliony razy przez każdy gatunek drapieżnika jaki kiedykolwiek żył.
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Rekiny były na Ziemi przez ponad czterysta pięćdziesiąt milionów lat, dłużej niż
jakikolwiek kręgowiec. Ludzie byli tutaj jedynie przez dwieście tysięcy lat, a
ludzkość tylko przez dziesięć tysięcy lat.
Piętnaście milionów lat temu żył król wszystkich rekinów o największej sile
ugryzienia ze wszystkich zwierząt. Nazywał się Megalodon i był rozmiaru
autobusu. Żył we wszystkich oceanach na świecie miliony lat dłużej niż byli tutaj
ludzie. Były one najpotężniejszym drapieżnikiem, tak jak my jesteśmy teraz. My
żyliśmy w tamtym świecie.
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Byliśmy nimi i ich zdobyczami, głównie wielorybami. Nasz duch krążył raz
jako drapieżnik raz jako zdobycz przez miliony lat. Nasz duch był na zmianę
drapieżnikiem i zdobyczą, przechodził od gatunku do gatunku w miarę jak
ewoluowaliśmy.
Kości dinozaura które zawsze wykopujemy, były częścią ciała kogoś kto żył
dawno temu. Nie różni się to od wykopania szkieletu człowieka żyjącego dawno
temu. Kości są dowodem na życie w przeszłości danego stworzenia.
Miliony lat od dzisiaj ktoś mógłby wykopać kości, które teraz są w naszych
ciałach. Czy ludzie zrozumieliby, że należały one do kogoś kto naprawdę żył?
Czy zrozumieliby, że to mogli być oni? Czy zdaliby sobie sprawę, że mogą
wykopywać swoje własne kości z innego życia w którym żyli?
100% dowodów mówi, że jest to prawda; nie ma dowodu na nic innego.
Mamy tysiące muzeów historii naturalnej pełnych mocnych dowodów naszej
ewolucji, i nie ma żadnego mocnego dowodu, żeby cos innego się zdarzyło.
Racjonalny umysł: Racjonalny umysł jest jedyną rzeczą, która dzieli nas od
niższych zwierząt. Jeśli go nie używamy, nie używamy tego co czyni nas
wyjątkowymi i sytuuje nas na wyższym poziomie od innych zwierząt.
Rezygnujemy z tego co czyni nas różnymi od pozostałych zwierząt.
Jeśli nie używasz racjonalnego umysłu, nie używasz jedynej rzeczy, jakiej
musisz użyć aby nauczyć się prawdy i zrobić kolejny krok w ewolucji. Rozum jest
tym co zyskaliśmy w naszym ostatnim kroku w ewolucji. To on czyni nas
ludzkością. Musimy teraz użyć go aby dokonać kolejnego kroku i stać się
istotami duchowymi. Użyj go lub go strać.
Kiedy dosłownie wszystkie z naszych dowodów mówią, że ewolucja jest prawdą i
istnieje zero procent mocnych dowodów na coś innego, racjonalna i szczera
osoba musi zaakceptować fakt, że pochodzimy od niższych zwierząt. Taką
konkluzję wyniósłby racjonalny umysł.
Jeśli nie masz racjonalnego umysłu, to nie jest w porządku, a nie ewolucja.
Dowody są święte: Dowody są najbardziej świętą rzeczą jaka jest, ponieważ
pokazują prawdę. Prawda wyjawia prawdziwe życie i czyni cię wolnym.
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Dowody: Kości znajdywane są na naszej planecie w ziemi po której teraz
chodzimy i znamy ich wiek z pewnością. Ich wiek odpowiada idealnie czasowi
jaki zajęłoby nam ewoluowanie od nich do nas. Wszystko pasuje idealnie. Kości
należą do zwierząt, które są na naszej bezpośredniej linii genetycznej. Od
szympansów różnimy się genetycznie mniej niż w jednym procencie i jesteśmy
genetycznie połączeni do całego życia zwierzęcego, które kiedykolwiek żyło na
tej planecie.
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Dinozaury miały dwoje oczu, mózg, kręgi, serce, płuca, żołądek, krew, usta, nos,
dwoje uszu i cztery kończyny. Mają one te same podstawy jakie mamy teraz my
jako ludzie. One spały, jadły, relacjonowały się między sobą, rodziły się i
umierały, tak jak my teraz.
Dowody mówią, że byliśmy kiedyś nimi, że ewoluowaliśmy od nich. Nie ma
dowodu, że pochodziliśmy skądś indziej. Dlatego też musimy wywnioskować, że
jest to prawda do momentu aż pojawi się lepszy dowód pokazujący, że
przybyliśmy z innego miejsca.
Wszystko w tej książce mówi tylko to co pokazują dowody, nic innego.
Nigdy nie będzie żadnych innych dowodów, ponieważ musiałyby one
powiedzieć, że kości zostały umieszczone tylko dla żartów, a to nie ma żadnego
sensu. Wszyscy wiemy co jest prawdą; tylko ją wypieramy. Prawda to prawda i
nie ma nic ważniejszego.
Wiemy, że chodziliśmy po Ziemi w ciałach dinozaurów osiemset razy dłużej
niż jak byliśmy w ciałach ludzkich.
Jest to pierwsza książka o fizycznej i duchowej prawdzie opartej na
dowodach.
Jest wiele książek o tym co jest prawdą, ale ta jest pierwszą, która po prostu
mówi to co mówią dowody, że jest prawdą, nic więcej, nic mniej.
Szacuje się, że na Ziemi jest około dziesięć milionów gatunków zwierząt. Może
być ich aż sto milionów gatunków. My jesteśmy tylko jednym z nich.
Prawda jest taka, że ludzie są nową małą gałązką na naszym ewolucyjnym
drzewie. Nasz duch nie był tylko gałązką; był całym drzewem życia na
Ziemi.
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Ludzie są tylko jednym z miliona różnych gatunków życia na Ziemi. Nie jesteśmy
niczym wyjątkowym w oczach stworzenia. Jesteśmy tylko legionami w naszych
własnych umysłach i stworzyliśmy sobie mity aby idealizować samych
siebie. Czy jesteśmy inteligentnymi istotami? Jesteśmy wyjątkowi w sensie
posiadania racjonalnego umysłu, ale to nie jest coś niezwykłego, szczególnie
jeśli go źle używasz i rozprzestrzeniasz nieprawdę albo w ogóle go nie używasz.
Życie wszystkich zwierząt poniżej ludzi jest zasadniczo takie samo.
Kreacja była o wiele bardziej przychylna innym formom życia niż ludziom.
Bakterie są bez porównania dominującą formą życia na tej planecie. To jest
naprawdę ich planeta. Mikrobowe życie było tutaj najdłużej i jest ich więcej niż
czegokolwiek innego.
Jeśli ludzkość sama się zniszczy, bakterie przetrwają i ewolucja rozpocznie
się na nowo.
Bakterie stają się oporne na nasze wszystkie antybiotyki i mogą zabić ludzkość w
niedalekiej przyszłości. My właściwie jesteśmy wciąż w łańcuchu pokarmowym.
Bakterie nas jedzą. Nie jesteśmy silniejsi od nich. My mamy mózgi ale one mają
ilość. Ich liczba mogłaby z łatwością przewyższyć naszą inteligencję jeśli nie
zaczniemy używać więcej naszych środków w kierunku tej zbliżającej się wojny.
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Być może jak coś schodzi z oczu to równocześnie i z umysłu, ale prawda jest
taka, że bakterie są wszędzie i są one żywe i świadome życia, tak jak my. Jeśli
spojrzysz na nie przez mikroskop, możesz zobaczyć sam. One jedzą i trawią
jedzenie, rodzą się i umierają, rozmnażają się, śpią i unikają nie sprzyjających
bodźców, tak jak my.
Co czyni nas innymi, nasze umysły? Używamy ich do prowadzenia wojen,
niszczenia środowiska i oszukiwania samych siebie. Jednym ze sposobów w
jakim oszukujemy siebie jest myślenie, że jesteśmy odłączeni od pozostałego
zwierzęcego życia na Ziemi. Byliśmy nimi i możemy być znowu.
Jedyną różnicą jest, że możemy być inni jeśli nauczymy się ostatecznej prawdy.
Odróżnia nas jedynie wiedza i zdolność do rozumienia świata wokół nas. Jeśli
nic z tym nie robimy, nie jesteśmy inni w ogóle i pozostaniemy zwierzętami lecz
nie na szczycie łańcucha pokarmowego. Koło życia wciąż się kręci.
Zmarnować naszą przewagę: Bycie myślącymi stworzeniami to tylko mała
różnica ale ta mała różnica może zrobić całkowitą różnicę jeśli jej użyjemy.

GlobalTruthProject.com

Dlatego też nie chcemy marnować swojej inteligencji wierząc w to, że mit jest
prawdą. To czyni naszą wyższą inteligencję bezużyteczną.
Zobacz wyraźnie: Ewolucja w akcji może być najbardziej przerażającą rzeczą
jaka jest. Natura jest piękna ale jest to również dom rzeźni, jedz i bądź zjedzony.
Kiedy każdy naprawdę zobaczy naturę jako to czym jest, przerazi się tak, że
będzie chciał stać się czymś innym niż zwierzę. Wiedza o naturze sprawi, że
wyewoluujemy z niej. Wiedza o naturze, ewolucji i naszej prawdziwej przeszłości
umożliwia opuszczenie zwierzęcego królestwa.
Koło życia: Byłeś tam gdzie całe życie było w przeszłości. Musiałeś tam być aby
być tu gdzie teraz jesteś; ewoluowaliśmy od nich. Będziesz tam znowu, chyba że
staniesz się istotą duchową i opuścisz zwierzęcy cykl ewolucyjny. Forma życia
utrzymuje się na górze jedynie tak długo jak długo kręci się koło życia.
Rzadki/mający szczęście: Jest więcej bakterii na twojej skórze i wewnątrz
twojego ciała niż jest ludzi na całej planecie. Ten fakt powinien podkreślić jak
rzadkie i szczęśliwe jest bycie człowiekiem.
Prawda jest tym, co uwalania cię od królestwa zwierzęcego.
Prawda jest tym co wygląda jakby nią było i wszyscy szczerzy, racjonalni
ludzie to wiedzą.
Prawda nie jest cudowną bajką. Była ona niewyobrażalnie długa i brutalna.
Szczyt: Około dziesięć tysięcy lat temu wydarzyło się coś co zmieniło wszystko.
Był to początek życia ludzi w jednym miejscu, w miasteczkach i miastach. To był
początek prymitywnej cywilizacji. Był to również początek rolnictwa, udomowienia
zwierząt i gospodarstw. To był koniec myśliwego i zbieraczego sposobu życia
jakim żyli ludzie przez poprzednie sto dziewięćdziesiąt tysięcy lat. Był to
początek całkowicie nowej formy życia.
Słowa, język i myśli ewoluowały do takiego stopnia, że po raz pierwszy
połączyliśmy się ze zbiorowym nieświadomym na poziomie naszych
nowoczesnych umysłów. To umożliwiło otrzymywanie wiedzy poprzez inspiracje i
logikę. Postęp techniczny nie rozpoczął się do około dziesięciu tysięcy lat temu.
Przeszliśmy od myśliwych i zbieraczy do miejsca w którym obecnie się
znajdujemy w ewolucyjnym mgnieniu oka.
35
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Po pięciu do sześciu tysiącach lat temu, umysł osiągnął krytyczną masę. Wojna i
inne czynniki zmusiły ludzi do opuszczenia mniejszych wiosek i łączyć się w
grupy w większych miastach, głównie ze względu na zapotrzebowanie na
większe armie. To zapoczątkowało nasz postęp technologiczny. Wszystkie duże
monumenty takie jak piramidy zaczęły być budowane, a armie podbijające
zaczęły włóczyć się po Ziemi.
To był początek tego co nazywamy nowoczesną cywilizacją.
Ewoluowaliśmy i mieliśmy większy postęp przez ostatnie dziesięć tysięcy lat niż
jak mieliśmy przez poprzednie siedemset milionów lat. Musieliśmy stać się nową
formą życia aby to zrobić.
Ludzie stali się zasadniczo nową formą życia: Ludzkością.
Staliśmy się nową formą życia w bardzo krótkim okresie czasu i to samo dzieje
się ponownie, jedynie, że o wiele szybciej. Ludzkość osiągnęła nowy szczyt,
koniec jednej formy życia i początek następnej.
Wewnętrzna przemiana: Zdobyliśmy moc aby zmienić nasze zewnętrzne
środowisko około dziesięć tysięcy lat temu i przez ten czas zmieniliśmy je aby
odpowiadało naszym potrzebom. Teraz musimy zmienić nasze wewnętrzne
środowisko, nasze umysły.
Ostatni krok: Zaledwie dwieście tysięcy lat temu chociaż mieliśmy pewne proste
narzędzia i fizycznie byliśmy identyczni z tymi jacy jesteśmy teraz (rozmiar
mózgu itd), wciąż zasadniczo nie różniliśmy się od innych zwierząt. Około
czterdziestu pięciu tysięcy lat temu zrobiliśmy nasz pierwszy prawdziwy krok w
kierunku wyjścia ze zwierzęcego królestwa, królestwa mięsa.
Zaczęliśmy mówić językiem, mieć wyobraźnię i używać podstawowego
rozumowania. Był to pierwszy szczyt i stało się to, ponieważ połączyliśmy się z
tym poziomem zbiorowego nieświadomego, tak więc zdarzyło się to wszystkim
ludziom mniej więcej w tym samym czasie, chociaż byliśmy rozsiani na całej kuli
ziemskiej, nie mając ze sobą kontaktu. Około dziesięć tysięcy lat temu zrobiliśmy
drugi krok, drugi szczyt i staliśmy się ludzkością (umysłowością). Teraz
jesteśmy bliscy podjęcia trzeciego ostatniego kroku.
Trzeci szczyt: Ludzkość bliska jest dokonania tego do czego ewoluowała. Rasa
ludzka zmieni się w nową ludzką formę życia po raz trzeci. Wyewoluujemy z
ludzkości lub umysłowości w duchowość; stajemy się istotami duchowymi.
Nauka nie może zobaczyć ostatecznej prawdy, gdyż nie patrzy naprawdę.
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Zagubieni są w niekończących się, skomplikowanych częściach życia i nawet nie
patrzą na prostą całość życia; ogólny obraz który obejmuje świadomość.
Zamiar: Nie możesz osiągnąć postępu na drodze życia poprzez myślenie,
ponieważ nie możesz wyłączyć swojego umysłu myśląc. Jest to sprzeczność w
terminach ale musisz tego chcieć. Musisz tego szukać całym swoim sercem aby
do ciebie przyszło. Musisz mieć wiarę w prawdę aby ją otrzymać. Zamiar łączy
cię ze zbiorowym nieświadomym. Niektóre religie nazywają go Duchem Świętym.
We wszechświecie jest niezmierna, nieopisana siła, którą szamani
nazywają zamiarem i absolutnie wszystko co istnieje w całym kosmosie
przywiązane jest do zamiaru poprzez łączącą więź. Carlos Castaneda
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Nie rozumieją: Większość ludzi będzie wierzyć w stare tradycyjne mity aż do
śmierci, nawet po tym jak nauczy się o wiele dokładniejszej interpretacji prawdy.
To dlatego, że nie są gotowi do zrobienia ostatniego kroku w ewolucji.
Ludzie zobaczą jedynie to, co gotowi są zobaczyć.
Relph Waldo Emerson
Nie mogą jeszcze zrozumieć ostatecznej prawdy. Być może jeszcze kilka razy
będą musieli wrócić jako człowiek na poziomie ludzkości.
Szczyt zwierzęcego cyklu: Możesz powrócić jako mężczyzna lub kobieta w
swoim następnym życiu jeśli nie usłyszysz ostatecznej prawdy, albo jeśli
usłyszysz ostateczną prawdę ale jej nie zrozumiesz. Większość ludzi w
przeszłości nie mogło znać prawdy.
Nie dochodzisz nas szczyt cyklu zwierzęcego dopóki nie usłyszysz i nie
zrozumiesz ostatecznej prawdy. Ludzie są tu gdzie są. Niższe zwierzęta nie mają
szans na poznanie ostatecznej prawdy i to samo jest z mniej rozwiniętymi
ludźmi. Innymi słowy, jeśli nie wiesz co robisz, w ostateczności otrzymasz
kolejną szansę. Jednak jeśli rzeczywiście się nauczysz i zrozumiesz prawdę,
musisz to wykorzystać dopóki masz szansę albo zapłacisz ostateczną cenę.
Skrzyżowanie: Jeśli powiedziano ci ostateczną prawdę i rozumiesz ją ale nie
zaczniesz nią żyć, pójdziesz na dno ewolucyjnego cyklu kiedy umrzesz. Miałeś
swoją szansę i jej nie wykorzystałeś.
Prawie cała ludzkość będzie znała prawdę, przynajmniej część umysłową
w tym pokoleniu. To co zrobi po tym jak się dowie określi jej los.
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Jeśli czytasz tę książkę, usłyszałeś właśnie ostateczną prawdę, ponieważ ci ją
powiedziałem. Tylko ty wiesz czy ją rozumiesz i co ona oznacza.
Niewybaczalne: Jeśli rozumiesz prawdę i przynajmniej nie spróbujesz zrobić
kolejnego kroku i żyć w prawdzie, zaprzeczasz prawdzie i życiu i nie ma
większego błędu jaki mógłbyś popełnić, nie ma sposobu abyś mógł bardziej się
skrzywdzić. Kiedy umrzesz, urodzisz się na nowo na dnie oceanu, na dnie
łańcucha pokarmowego.
Możesz tam być w ciągu kilku następnych minut. Trudno w to uwierzyć, ale jest
to coś o czym mówią dowody, a tego nie można zaprzeczyć. Prawda to poważna
sprawa; może cię pobłogosławić na długi czas albo przekląć cię na bardzo długi
czas. Musisz pójść w górę kiedy masz na to szansę albo automatycznie
znajdziesz się na dole.
Ludzkość jest na szczycie zwierzęcego cyklu, więc kiedy pójdziesz w górę,
trafisz na samą górę. Kiedy pójdziesz w dół, znajdziesz się na samym dole.
Znajdujesz się teraz na skrzyżowaniu dróg. Którą drogą chcesz pójść?
Wszystko co ludzie muszą zrobić to zobaczyć prawdę; nie muszą robić
niczego innego.
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Niebo: Ostatni krok w ewolucji (38-51)
„Niebo”
Następny i ostatni krok w naszej ewolucji.
Większość ludzi nie widzi wyraźnie zwierzęcego świata. Każdy kto widzi go
wyraźnie, zobaczy, że jest on tak brzydki jak można to sobie wyobrazić, chyba że
myślisz, że bycie zmuszonym przez głód do mordowania swoich kolegów i
jedzenie ich, jest piękne. Zwierzęca prawda jest tak brzydka jaka się wydaje,
jednak boska prawda jest tak piękna jaka się wydaje. Widzenie prawdy z dwóch
królestw pobudza ewolucję zwierząt w istoty duchowe.
Jeśli stajesz się bytem duchowym, żyjesz możliwie najlepszym życiem tutaj, a
kiedy umrzesz pójdziesz do miejsca nazwanego przez religię niebem. Jest to
miejsce bez bólu, gdzie wszyscy są spełnieni; są tam same pozytywy i nie ma
żadnych negatywów.
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Ewoluowanie ponad ból: Kiedy umieramy i rodzimy się na nowo, fizyczne
części naszych mózgów i systemu nerwowego, wytwarzające i wysyłające nam
ból, strach, smutek i inne negatywne aspekty naszego obecnego życia, nie będą
częścią naszych nowych ciał. Wyewoluujemy z nich. Będziemy mieli tylko
wystraczającą ilość bólu aby wiedzieć kiedy jesteśmy ranni lub chorzy, nic poza
tym.
Ostry fizyczny ból nie będzie istniał ani nie będzie możliwy w ciałach, które
nie są skonstruowane na jego odbieranie.
Część naszego mózgu odpowiedzialna za odczuwanie bólu i innych
niechcianych odczuć po prostu nie będzie dalej istniała w naszych nowych
ciałach. Będziemy mocno skonstruowani tylko do przyjemności i spełnienia.
Fizyczna przyjemność będzie przychodzić i odchodzić, tak jak w tym życiu, ale
nie będzie ostrego bólu czy niechcianych uczuć i emocji i zawsze będziemy
wypełnieni życiem.
Jedynie przyjemność: Narodzimy się ponownie w ciałach, które mogą
odczuwać przyjemność lepiej niż możemy odczuwać ją teraz, ale nasze ciała nie
będą zdolne do odczuwania negatywnej strony życia. Będziemy zmotywowani do
robienia rzeczy, ponieważ wciąż będziemy chcieli czuć przyjemność z robienia
pewnych rzeczy. Życie duchowe nie potrzebuje marchewki i kija
(przyjemności/bólu), tylko przyjemności. Potrzeba karmienia i wychowywania w
połączeniu ze środowiskiem naturalnym kontrolowała będzie to co robimy tak jak
robi to teraz. Tak jak już zaznaczyłem, fizyczny wszechświat nie może zmienić
się i istnieć.
Strach/ból, siła ewolucji: Nie potrzebujemy dłużej ostrego bólu, smutku,
strachu ani innych negatywnych rzeczy aby ewoluować. To zwierzęcy strach
przed bólem i śmiercią motywuje je do ewoluowania aby lepiej go unikać. Jest to
główna siła stojąca za całą zwierzęcą ewolucją. Teraz pobudza ewolucję
ludzkości w istoty duchowe. Po tym jak poznasz ostateczną prawdę, ewolucja się
skończyła i strach czy ból nie są więcej potrzebne. Nie potrzebujemy dłużej
strachu, ostrego bólu czy żadnego innego negatywnego aspektu życia, którego
potrzebowaliśmy aby ewoluować. Dlatego też, zdolność do doświadczania
negatywnych aspektów życia będzie usunięta podczas zmiany z twojego
obecnego ciała w twoje nowe ciało duchowe.
Natura nigdy niczego nie marnuje, i jeśli nie będziesz czegoś potrzebować, nie
będziesz tego mieć. Jeśli znasz ostateczną prawdę, nie potrzebujesz więcej
negatywnej strony życia, dlatego też nie będziesz jej miał. W następnym życiu
będziemy mieli wszystkie pozytywy, tylko z wystarczającą ilością negatywów aby
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nadać życiu definicję. Musieliśmy mieć negatywy w przeszłości aby dotrzeć w
ewolucji do punktu w którym mogliśmy zobaczyć prawdę i życie, i jesteśmy tam
teraz.
Dzięki inżynierii genetycznej i innym postępom w nauce medycznej nikt nie
będzie starzeć się przedwcześnie i nie umrze na żadną chorobę.
Żyć tysiąc lat: Będziemy mieli bardzo długie życie i nigdy nie będziemy się
starzeć, ponieważ starzenie się jest chorobą, którą wyleczymy. Dowody
medyczne oraz prawa prawdopodobieństwa mówią, że nasz czas życia będzie
wynosił około tysiąca lat. Użyjemy inżynierii genetycznej do spowolnienia
naszego starzenia się i opóźnienia nadejścia dorosłości, więc dzieciństwo będzie
trwało tak długo jak będziemy tego chcieli. Będziemy cieszyć się dzieciństwem
przez o wiele dłuższy czas. Krótkie życie było konieczne do biologicznej ewolucji.
Po dotarciu do szczytu tego co może dokonać biologia, życie nie musi być dalej
krótkie. Ewoluowaliśmy biologicznie prawie tak daleko jak będziemy ewoluować
w sposób naturalny. Nauka będzie teraz dalej ewoluować nas fizycznie.
Ewoluujesz mentalnie do momentu aż poznasz prawdę i to jest wszystko co się
wydarzy. Inżynieria genetyczna będzie od tej pory siłą odpowiedzialną za
fizyczną ewolucję.
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W niebie wypadki wciąż będą się zdarzały i ludzie wciąż będą umierać w
wypadkach. Nasze fizyczne ciała wciąż będą śmiertelne tak jak są teraz.
Nikt tak naprawdę nie chce ciała, które nie umiera. Będą sytuacje w których
będziesz chciał móc wyjść z ciała w którym jesteś i zacząć od początku w nowym
ciele. Jeśli przez przypadek zostaniesz pogrzebany żywcem w wyniku trzęsienia
ziemi czy lawiny, nie chciałbyś pozostać w tej sytuacji na zawsze, prawda?
Gdybyś znalazł się w płomieniach, nie chciałbyś być palony godzinami i żyć w
zniszczonym ciele na zawsze, prawda? Te rzeczy mogą i będą się zdarzały, więc
fizyczna śmierć jest konieczna.
Ludzie nie będą starzeć się fizycznie bardziej niż ponad wiek osiemnastu lat czy
nawet chorować. Jednak w ostateczności twoje ciało zostanie uszkodzone bez
możliwości naprawy w wyniku wypadku. Będziesz wdzięczny, że możesz
wymienić je na nowe. W niebie nie będzie strachu przed śmiercią. Śmierć i
narodziny postrzegane będą jako jedno wydarzenie którym w rzeczywistości są.
Będziemy żyć wiedząc po raz pierwszy jak życie i śmierć funkcjonują. To zrobi
całkowitą różnicę.
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Posmakuj śmierci: Kiedy umrzesz w niebie, urodzisz się ponownie w niebie
jako niemowlę i zaczniesz nowe życie. Tak będzie się dziać na zawsze. Kiedy
religijne książki mówią, że będziemy żyć na zawsze i nie zaznamy smaku śmierci
itd., mówią o śmierci duchowej. Nigdy nie wrócimy do bycia żyjącą ale umarłą
ludzkością jaką teraz jest. Fizyczna śmierć jest częścią perfekcji.
Niebiańska technologia: W niebie technologia zawsze będzie posuwać się do
przodu. Wszystko co jest możliwe do zrobienia, zrobimy to. Nawiążemy kontakt z
innym życiem we wszechświecie. Zachowamy wszystkie stare rzeczy, które
lubimy takie jak muzyka, klasyczne samochody, motocykle, ubrania, domy itd.
Najlepsze ze starego zostanie pomieszane z nowym.
Katastrofy naturalne wciąż będą miały miejsce. Natura będzie miała całkowitą
kontrolę nad naszymi życiami, tak jak ma teraz, więc nasze życia będą zmieniać
się tak jak ona. Natura będzie taka sama, łącznie z okazjonalną katastrofą
naturalną, ale w niebie nie martwi cię to. Służy to jedynie uczynieniu życia
bardzie zaskakującym, interesującym i romantycznym. Natura jest tym co
porusza przygodą życia. Życie jest naturą i kiedy widzisz je wyraźnie, jest to
magiczne królestwo. Będziesz żył życiem o którym teraz możesz jedynie
pomarzyć. Będziesz piękna jeśli jesteś kobietą; mężczyźni będą przystojni.
Każdy będzie miał prawie idealne ciało. Nikt się nie boi, każdy jest młody,
zdrowy, inny i w pełni żywy.
Tak mogłoby być, powinno być i będzie dla tych którzy nauczą się prawdy.
Wszystko, nawet zarazki, ryby czy bakterie dostanie się do trwałego nieba,
miejsca bez drapieżników, tylko z bytami żywiącymi się roślinnością i roślinami.
Ból i smutek będą ograniczone i przez 90% czasu będziemy zupełnie spełnieni, a
prawie całkowicie spełnieni przez pozostałe 10% czasu. Tak mogłoby być,
powinno być i będzie.
Jedynym pytaniem jest, jak długo to zajmie? Obstawiam na nie później niż
następne życie albo tak szybko jak to możliwe.
Będzie niebo na Ziemi; jedynym pytaniem jest jak długo to zajmie. Mogłoby to
być dwadzieścia lat lub dwadzieścia milionów lat. Nie ma to znaczenia, ponieważ
kiedy umrzemy urodzimy się ponownie tam i z naszej własnej perspektywy nie
minie żaden czas. Każdy kto pracował jako prorok wystarczająco długo aby
zmienić siebie, będzie tam. Inni wrócą do zwierzęcego świata w przyszłych
pokoleniach, kiedy będzie o wiele więcej ludzi, tysiące, nawet miliony,
pracujących nad rozprzestrzenianiem prawdy i tworzących niebo na Ziemi.
Bez drapieżników, życie na poziomie zwierzęcym reprodukowałoby się do
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momentu wyczerpania zasobów żywieniowych i potem nastąpiłby śmiertelny
głód, co jest prawie tak złe jak bycie zjedzonym. Życie które zna prawdę o życiu
będzie kontrolować swoją populację aby nigdy nie przepełnić środowiska. Jest to
powód dla którego prawda stworzy niebo; ma to wartość praktyczną.
39
Wciąż będziesz unikać śmierci. Nie będzie ona straszna tak jak teraz ale wciąż
będzie rzeczą, której będziesz chciał najbardziej uniknąć. Różnica polega na
tym, że nie będziesz się jej bał i na tym, że nie będzie bolesna, więc w niebie
jedynie czyni ona życie ciekawszym.
Śmierć nie będzie bolała ani nikt nie będzie się jej bał, ale będzie to największe
zakłócenie twojego życia i zawsze będziesz starał się go unikać kiedy tylko to
możliwe. Śmierć jest przeciwieństwem życia, więc życie nigdy nie będzie jej lubić
i zawsze będzie chciało jej unikać w miarę możliwości. Fizyczna śmierć jest
konieczna od czasu do czasu aby życie było perfekcyjne.
Kiedy znasz prawdę i życie, nie zmieniłbyś sposobu w jakim działa życie,
nawet gdybyś mógł.
Będziesz na zawsze młody, zdrowy, silny, piękny, odważny, mądry, kreatywny,
wyjątkowy, zabawny i całkowicie spełniony na zawsze. To jest tak dobre jak się
wydaje i lepsze niż możesz to sobie wyobrazić. Miłość odzwierciedlać się
będzie w miłości na zawsze.
W obecnym momencie jesteśmy w pozycji w której możemy udać się do
możliwe najlepszego lub możliwe najgorszego miejsca.
Jeśli znasz prawdę i życie nie potrzebujesz żadnych praw moralnych, ponieważ
duchowi ludzie z natury robią moralne rzeczy. Traktują innych tak jak sami
chcieliby być traktowani. Widzą innych tak jakby byli nimi; widzą ich prawdziwie.
Teraz to jest czas; Czas w końcu nadszedł aby zobaczyć to co było przed nami
ukryte. Czas żeby złożyć kawałki puzzli w jedną całość, tak aby ludzie mogli
zobaczyć prawdę i życie wyraźnie po raz pierwszy. Ewolucja technologii, taka jak
Internet i inne formy masowej komunikacji ewoluowały wystarczająco aby
dotrzeć do prawie całej ludzkości.
Jeden umysł: To jest prawdziwy powód dla którego ewoluowała ogólnoświatowa
technologia komunikacji. Ogólnoświatowa sieć Internetu to wysiłek ludzkości aby
połączyć wszystkie umysły na poziomie świadomym w celu stworzenia jednego
świadomego zbiorowego umysłu. Linie telefoniczne i kable które przenoszą
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Internet są jak nerwy w gigantycznym mózgu. Ludzie będący online są jak
neurony. To czyni świat jednym mózgiem lub umysłem. Sieć internetowa
umożliwi ujrzenie prawdy, wyjście poza umysł i w rezultacie szczęśliwie życie.
Gdyby nie Internet nie czytałbyś tego teraz, prawda?
Ludzkość nigdy nie będzie w stanie żyć razem w pokoju i harmonii. Nigdy tak
nie żyła i nigdy nie będzie. Jest to niemożliwe, gdyż nie leży w prawdziwej
naturze ludzkości. Prawdziwa natura ludzkości to natura bestii. Ludzi mogą i
opierają się temu ale nie można tego zmienić poprzez opieranie się i tłumienie.
Tylko prawda może to pokonać.
Ludzkość zawsze będzie działać jak ludzkość w krytycznych momentach, a
krytyczne momenty zawsze będą następować. Kiedy to się wydarza, większość
ludzkości zawsze zachowuje się jak zwierzęta którymi są, co sprowadza
wszystkich w dół, do poziomu zwierzęcego.
Bestia musi umrzeć i jedynym sposobem aby ją zabić jest za pomocą
prawdy.
Jedynym sposobem aby pozbyć się bestii jest od źródeł. Bestia musi umrzeć aby
istota duchowa mogła się narodzić. Jeśli bestia nie umrze, cała rasa ludzka
umrze. Jesteśmy wszyscy w niezdeklarowanej mentalnej wojnie o ten świat.
Ludzie rozumują odwrotnie. Nie rodzisz się na nowo; po prostu umysł
umiera, ponieważ tak naprawdę nigdy nie był żywy.
Istota duchowa tak naprawdę się nie rodzi, ponieważ jest ona zawsze w tobie;
ukryta jest przez umysł. Duch nie może się narodzić; on jest nieśmiertelny.
Twój duch uwięziony jest przez twój umysł, i tylko prawda go uwolni.
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Stanie się istotą duchową to nie jest cel podróży, to nie koniec duchowego
rozwoju, ponieważ życie staje się nowe każdego dnia. Rozwijasz się jedynie
duchowo. Każdy dzień wydaje się lepszy i bardziej satysfakcjonujący.
Człowiek jest liną, przywiązaną pomiędzy bestią i nadczłowiekiem - liną nad
przepaścią… Friedrich Nietzsche
Oswoiliśmy bestię w większości ludzi ale pod powierzchnią ludzkość wciąż jest
zwierzęciem i kiedy ponownie wydostanie się na powierzchnię, będzie ono
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bardziej bestialskie niż kiedykolwiek.
Przejęcie całkowitej kontroli nad twoim umysłem trwa pewien czas, ale możesz
stać się istotą duchową w tej samej minucie w której poznasz „prawdę” i zmienisz
swoją perspektywę na perspektywę twojego ja duchowego. „Życie” czy większa
percepcja nastąpi po tym, czasem szybko, czasem wolno; każdy jest inny. Twoje
środowisko może pomóc lub zaszkodzić.
Pułapka huśtawki: Umysł ma wiele narzędzi i pułapek aby powstrzymywać twój
kontakt z prawdą i życiem. Jednym z najpotężniejszych jest przechodzenie od
jednej skrajności w drugą. Środek albo centrum to miejsce w którym jesteś ale
musisz być tam całkowicie świadomy. Ludzie szukają prawdy i miłości we
wszystkich niewłaściwych miejscach. Szukają wszędzie oprócz teraźniejszości,
jedynym miejscu w którym życie istnieje.
Musisz żyć w teraźniejszości, unosić się na każdej fali, odnaleźć swoją
wieczność w każdym momencie. Henry David Thoreau
Problem i rozwiązanie są proste, ale wciąż możliwe jest, że ludzkość straci
okno szansy. Ludzkość sądzi, że rzeczy będą miały się coraz lepiej i lepiej.
Przeciwne jest prawdą. Nie może wciąż być lepiej; niemożliwe aby tak było w
fizycznym świecie. Wszystko idzie do przodu i do tyłu, od dobrego do złego i vice
versa. Będzie gorzej i kiedy to się stanie, wywoła to bestię w ludzkości; możesz
tylko spojrzeć na naszą krwawą historię aby zobaczyć co się stanie.
Raj głupców: Stabilne czasy w których jesteśmy miną, gdyż jest to natura natury
aby się zmieniać. Tak jak pewne jest to, że świat dalej będzie się kręcił, tak
pewne jest, że coś się zdarzy i obudzi się nasza prawdziwa natura. Musimy
dokonać przejścia zanim to nastąpi. Żyjemy w raju głupców, w zamku z piasku, w
domku z kart, a wiatr zaczyna wiać.
Ludzie myślą, że im się to nigdy nie przytrafi, podczas gdy pewne jest, że
to się wydarzy.
Ludzie myślą, że nic naprawdę złego nie może im się przydarzyć, że może się to
przydarzyć tylko innym ludziom. Jest to jedno z najpotężniejszych kłamstw
wykreowanych przez umysł. Katastrofy naturalne przydarzą się również ludziom
znającym prawdę, ale oni nie pogorszą sytuacji zmieniając się w brutalne
zwierzęta.
Społeczne poruszenie: Duchowi ludzie będą unikać społecznego poruszenia,
które przychodzi wraz z największymi katastrofami naturalnymi. Poruszenie
często objawia się jako wojny i chaos społeczny, które wyrządzają jeszcze więcej
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szkody niż sama katastrofa.
Światło zawsze świeci się najjaśniej przed wypaleniem się. Noc następuje po
dniu.
41
Druga Wojna Światowa: Druga wojna Światowa rozpoczęła się dnia w którym
pojawił się film „Czarodziej z Oz”, kiedy to pełne zabawy musicale były
najpopularniejszymi filmami. W tych filmach nie było tyle seksu i brutalności jakie
są teraz. Ludzie byli bardziej dystyngowani i przyjacielscy; nie zamykali na klucz
swoich drzwi ani nie mieli systemów alarmowych.
Ludzie byli bardziej cywilizowani tuż przed obiema wojnami światowymi niż
jesteśmy teraz.
Musisz przyznać, że rasa ludzka stała się o wiele dziwaczniejsza, bardziej
zagubiona i o wiele bardziej niebezpieczna. Musimy stawić czoła faktowi, że to
może i zdarzy się nam jeśli nie zrobimy czegoś aby to powstrzymać. Jest to tylko
naturalny cykl. Najbardziej optymistyczne czasy zawsze poprzedzały
najciemniejsze dni świata. Rzeczy przed większością katastrof były po prostu
takie jakie są teraz; ludzie spali. Ludzkość się nie zmieniła. Jedyną różnicą jest
to, że teraz jest o wiele więcej ludzi, i jesteśmy bardziej wyalienowani, zagubieni,
podatni na wszystko i o wiele bardziej niebezpieczni.
Centralizowaliśmy potrzeby życia. Pożywienie, woda, elektryczność od których
każdy teraz zależy, mogą zostać przerwane bardzo łatwo, wysyłając nas z
powrotem prosto do praw dżungli w ciągu kilku dni.
Nie wiem jakie bronie używane będą w Trzeciej Wojnie Światowej, ale w
Czwartej Wojnie Światowej będą to kije i kamienie. Albert Einstein
Najważniejszą i najniebezpieczniejszą różnicą jest to, że posiadamy bronie
jądrowe. Jedna nowoczesna termojądrowa bomba może mieć więcej niszczącej
siły niż wszystkie inne konwencjonalne bomy używane we wszystkich
poprzednich wojnach.
Uwolniona moc atomu zmieniła wszystko z wyjątkiem naszego sposobu
myślenia, i dlatego też, tylko dryfujemy w kierunku nieporównywalnej
katastrofy. Albert Einstein
Musisz tylko spojrzeć na zawartość naszych filmów i muzyki aby zobaczyć gdzie
ludzkość w rzeczywistości się znajduje. Brutalność odgrywa pierwszą rolę w
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filmach i muzyce. Przed ostatnią wojną światową Bing Crosby śpiewał White
Christmas. Było o wiele mniej prawdopodobne, że wydarzą się dwie ostatnie
wojny światowe niż prawdopodobny jest wybuch wojny światowej dzisiaj.
Male iskry rozpalają duży ogień: Następna woja światowa kształtuje się na
bycie wojną pomiędzy religiami i to uczyni ją o wiele gorszą od jakiejkolwiek
poprzedniej wojny. Zamiast walczyć, musimy ujrzeć w religiach prawdę.
Einstein powiedział, że są dwie nieskończone rzeczy: wszechświat i ludzka
głupota.
Pierwsza Wojna Światowa rozpoczęła się kiedy jedna osoba zastrzeliła drugą.
Jeden strzał doprowadził do oddania milionów strzałów. Było to zabójstwo
członka rodziny królewskiej. Wszystko dotyczyło honoru rodziny królewskiej.
Rozpoczęło to największy rozlew krwi w historii. Ten jeden strzał wywołał reakcję
łańcuchową, która dotknęła cały świat. Druga Wojna Światowa była tylko
przedłużeniem pierwszej. Hitler nie doszedłby do władzy ani nie zrobił tego co
zrobił gdyby nie Pierwsza Wojna Światowa.
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Nie trzeba wiele aby świat stanął w płomieniach. Ponownie będzie to mała iskra i
nasz świat dosłownie zacznie eksplodować, tym razem będą to eksplozje
jądrowe. Iskry krążą na Środkowym Wschodzie i świat jest teraz niczym pył
pistoletowy. Rzeczy nie mogłyby być bardziej niebezpieczne i większość ludzi
nawet tego nie wie, co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi.
Byłoby to tak jakby wszystkie wojny z przeszłości zaczęły układać się na
stosie jedna na drugiej.
Rozciągać sprężynę: Od czasu zakończenia Drugiej Wojny Światowej byliśmy
w bardzo spokojnym, stabilnym i produktywnym okresie. Jest to najdłuższy okres
względnego spokoju i dobrobytu jaki ci wszyscy ludzie kiedykolwiek
doświadczyli. To jak rozciąganie sprężyny, więc okres równoważący się zbliża,
może nadejść nagle. Jeśli spojrzysz na naszą historię, zobaczysz, że co każde
kilka lat dochodzi do wielkiego wylewu krwi. To jest cykl i jeśli się nie zmienimy,
cykl będzie wciąż istniał.
Ostateczna prawda jest jedyną rzeczą która może powstrzymać nastąpienie
tego.
Jeśli ma to nastąpić, rozpocznie się wkrótce. Transformacja człowieka może
wydarzyć się w tym samym czasie, ale przypuszczenia temu zaprzeczają.
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Musimy tego dokonać zanim to się wydarzy.
Musimy się zmienić jeśli chcemy aby świat się zmienił; jest on
odzwierciedleniem nas.
Przyszłość: Jeśli bestia będzie górą, wiemy co się wydarzy ponieważ znamy
naszą krwawą dziką historię, ale większość ludzi nie może wyobrazić sobie jaka
będzie przyszłość jeśli wszyscy zaczniemy uczyć się ostatecznej prawdy.
To co następuje mówi o tym jak ja ją widzę:
Reszta naszego obecnego życia: W przeszłości musieliśmy walczyć i zabijać
aby żyć. Teraz, przez krótki moment, ludzkość nie musi krzywdzić ani zabijać
swojego własnego rodzaju aby przetrwać; nie musimy dłużej żyć jak zwierzęta od
których ewoluowaliśmy. Jeśli się zmienimy, świat zmieni się z nami.
My jesteśmy rządem: Ludzie zawsze mówią, że rząd robi to, że rząd robi tamto,
jakby on był oddzielną jednostką. Nie jest oddzielną jednostką; rząd to my.
Ludzie w rządzie żyją w tym kraju i mają rodziny jak każdy inny. Jeśli my
jesteśmy dobrzy, rząd będzie dobry.
Wyż demograficzny: Ludzie którzy byli młodzi w latach sześćdziesiątych stali
się systemem, mniej czy bardziej. Ludzie stanowiący starsze pokolenie,
pokolenie wojny światowej wymiera. Ostatni z nich mają osiemdziesiąt i
dziewięćdziesiąt lat i odejdą w ciągu najbliższych kilku lat. Ich silna i sztywna
mentalność odejdzie razem z nimi.
Nasi ojcowie zrobili to co musieli zrobić aby ocalić świat; teraz jest nasza
kolej.
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Najwspanialsze pokolenie: To tylko bzdura aby poczuli się dobrze zanim umrą.
Wyglądają całkiem dobrze jeśli patrzymy tylko na to co mamy przed sobą, a nie
na ogólny obraz. My byliśmy tymi dobrymi chłopcami ale źli chłopcy byli tak źli
jak my dobrzy. Była to również populacja, która wyprodukowała Hitlera, Stalina,
Mussoliniego, Tojo i wielu innych naprawdę złych ludzi. Ich pokolenie walczyło
światową wojnę, która zabiła przynajmniej siedem milionów ludzi, połowę z nich
stanowili cywile. Bombardowali miasta, kobiety i dzieci.
Prawda jest taka, że owe pokolenie miało kilku z najlepszych i kilku z
najgorszych ludzi i zrobili pewne bardzo dobre i pewne bardzo złe rzeczy. Nie
chcemy iść w ich ślady. Nie możemy tego zrobić nawet gdybyśmy chcieli; nasze
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bronie stały się zbytpotężne. Prezydent Eisenhower zauważył, że w trakcie jego
życia ludzkość przeszła od muszkietów do bomb wodorowych.
Te pokolenie wynalazło bronie jądrowe oraz bronie chemiczne/biologiczne,
bronie masowego zniszczenia (WMDs). Ich pokolenie zostawiło nam bardzo
niebezpieczny świat, taki który może zabić całą ludzką rasę. Nie ma w tym nic
wielkiego.
Wszechmogący dolar: Ich pokolenie wierzyło, że materializm był wszystkim.
Gonili za wszechmogącym dolarem przez całe swoje życie. Nie interesowało ich
jak bardzo zniszczyli środowisko i zostawili nas z gigantyczną maszyną
zanieczyszczającą, która zabije nas jeśli jej nie zatrzymamy albo nie zbudujemy
jej od nowa.
Oni również zrobili wszystko co w ich mocy aby zaprogramować nasze umysły
do robienia tej samej rzeczy co oni zrobili. Mieli bardzo zamknięte umysły. Było
to całkiem egoistyczne i pokazuje jak ślepi byli na prawdę. Wywołało to dużo
konfliktów i alienacji w rodzinach.
Wyż geograficzny będzie najwspanialszym pokoleniem jeśli wykonamy swoją
pracę. Jesteśmy pierwszym pokoleniem w historii rasy ludzkiej, które naprawdę
może dokonać czegoś co zrobi różnicę. Możemy zrobić coś co naprawdę
mogłoby być nazwane wielkim.
Musimy odwrócić to co zrobiło „wspaniałe pokolenie” albo nie będzie
przyszłych pokoleń.
Wygranie jest wszystkim: Mentalność „wygranie jest wszystkim” była
konieczna aby doprowadzić nas tu gdzie jesteśmy i będzie to usprawiedliwione
jeśli zrobimy to co musimy.
Opłacanie się: Ostanie pokolenie zrobiłoby coś wielkiego jeśli użyjemy dobrych
rzeczy, które oni zrobili aby pomoc zmienić ludzi w istoty duchowe. Jeśli tego nie
zrobimy, obydwa pokolenia będą czymś najgorszym co kiedykolwiek było i nie
będzie przyszłych pokoleń. Jeśli chcemy aby ostatnie pokolenie było wielkie,
musimy zrobić coś, aby to co oni zrobili opłaciło się i będziemy musieli być
naprawdę wielcy aby tego dokonać.
Kwadratowi: Nie mam żadnej wątpliwości, że ich zamiary były wzniosłe i że
zrobili to co wierzyli, że było właściwe dla świata i dla nas, ale prawda jest taka,
że pogrzebali prawdę w betonie i my musimy szybko ją odkopać albo prawda
pozostanie pogrzebana. Ich życia były proste, czarno białe tak jak ich telewizory.
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Byli pewni, że wiedzieli co jest dobre, a co złe. Nie mogli znać prawdy ale my
możemy.
44
Życie w TERAZ: Wyż demograficzny wiedział, że życie w teraźniejszości było
sposobem na życie. Wiele książek napisanych zostało na ten temat w latach
sześćdziesiątych, ale czas nie był odpowiedni i nie mogło się to zdarzyć bez
względu na to jak mocno ludzie się starali.
Młodsze pokolenie lat sześćdziesiątych stało się starszym pokoleniem.
My teraz rządzimy: Nie powinniśmy mieć problemu aby teraz robić to co
chcemy; my rządzimy. My jesteśmy dorosłymi, systemem.
Nasiono zostało zasiane i tylko czeka na właściwe środowisko dla siebie aby
rosnąć. Spróbowaliśmy wszystkiego co mogliśmy spróbować; otwarte
małżeństwa, narkotyki, wszystkie religie i wiemy co działa a co nie działa, więc
wiemy co robić. Ludzie którzy dorastali w latach sześćdziesiątych gotowi są do
stania się duchowymi. Czekają tylko na wyjawienie prawdy i na właściwy czas
aby zacząć żyć duchowym życiem. Nie ma niczego co mogłoby nas teraz
powstrzymać, więc możemy sprawić, że to się teraz zdarzy.
Wspiąć się na górę: Nie musisz zdobyć dużo pieniędzy ani wiedzy ani wspiąć
się na górę albo przepłynąć oceanu, być bohaterem, wygrać złotego medalu, być
pięknym czy robić cokolwiek innego niż żyć pełnym życiem aby dostać się do
nieba. Nie potrzebujesz niczego czego zawsze nie masz. Każdy może mieć
wszystko w każdym wieku, w każdym czasie.
Umysł mówi ci, że potrzebujesz; duch mówi ci, że masz.
Umysł mówi ci, że musisz zrobić to czy tamto, być tym czy tamtym. Prawda jest
taka, że ty nie musisz robić czegoś ani być czymś. Wszystko co musisz zrobić to
nauczyć się prawdy i prawdziwie żyć swoim życiem tak jak jest ono tobie dane.
Dobre życie to żyć prawdziwym życiem i jest to prosta i absolutna prawda.
Musisz tylko być sobą, tu gdzie jesteś. z tym co masz aby osiągnąć sukces. To
nie jest trudne; to łatwe. To nie skomplikowane; to proste. Ludzie po prostu
muszą obudzić się na prawdę i otrzymają to wszystko i będą ocaleni od
zwierzęcego królestwa.
Pieniądze nie są wszystkim; prawda i życie są wszystkim. Ty wybierasz.
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Gdziekolwiek spojrzysz jest coś do zobaczenia. The Talmud
Boska miłość = uwaga + współczucie.
Boska świadomość, boska miłość, jest w większości tylko twoją całkowitą uwagą
na życie i wszystko i każdego w nim. Całkowita uwaga da ci wszystko co możesz
odzwierciedlić z powrotem każdemu. Miłość cielesna jest namiętną, gorącą
formą miłości i pragnienia. Boska miłość jest chłodna, zachowawcza i bez
pragnienia.
Miłość to tylko znajomość prawdy i bycie w teraźniejszości. To tak proste.
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Umysł kontra umysł: Potrzebujesz umysłu człowieka aby wyjść poza zwierzęcy
umysł. Z tego powodu ewoluowaliśmy od niższych zwierząt do ludzi. Musisz
znać umysłową intelektualną prawdę, myślową lub słowną prawdę zanim
będziesz mógł całkowicie odłączyć się od umysłu; dlatego też, musisz być tu
gdzie teraz jesteś. Musisz wiedzieć, że masz umysł i znać jego naturę. Musisz
wiedzieć, że naprawdę jesteś istotą duchową i znać naturę duchowych rzeczy.
Musisz wiedzieć, że umrzesz i urodzisz się na nowo.
Ponieważ zwierzęta inne niż człowiek nie mogą tego wiedzieć, nie mają szans
uwolnić się od umysłu i dostać się do nieba. Muszą ewoluować biologicznie w
człowieka zanim otrzymają możliwość taką jaką my mamy. Z drugiej strony,
ludzkość może ewoluować bez zmiany ciał.
Zwierzęcy umysł: Ludzie którzy starają się oczyścić z umysłu zazwyczaj uczą
się jak wyłączyć świadomy poziom umysłu w krótkim okresie czasu i potem nie
idą już dalej. To dlatego, że myślą, że są całkowicie czyści. Życie jest o wiele
bardziej satysfakcjonujące bez blokującego je świadomego umysłu.
Kiedy świadomy umysł się zamyka jesteś na poziomie świadomości wszystkich
niższych zwierząt. Stajesz się tak świadomy jak psy, koty i wszystkie inne niższe
zwierzęta. Jest to tak satysfakcjonujące, że ludzie zatrzymują się tam.
To nie oznacza, że będziesz widział tak dobrze jak orzeł czy słyszał tak dobrze
jak pies. Wszystkie zwierzęta mają pewne wyspecjalizowane zmysły, które są
silniejsze niż u innych zwierząt aby mogły pomóc im przetrwać i ewoluować.
Naszym wyspecjalizowanym zmysłem który przewyższał wszystkie inne
zwierzęta były i są nasze umysły. Dał nam on ogromną przewagę nad innymi
zwierzętami i zaprowadził nas tu gdzie jesteśmy, na szczyt łańcucha
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pokarmowego.
Wszystko sprowadza się do bycia świadomym swojego środowiska. Nasze
umysły sprawiły, że staliśmy się świadomi na całkowicie nowym poziomie
postrzegania. Nie tylko dały nam moc do zawładnięcia zwierzęcym światem, ale
dają nam również moc do tego abyśmy sami ewoluowali oraz do manipulowania
naszym środowiskiem jak żadne inne zwierzę. To co ludzkość robiła i co
mogłaby robić w przyszłości jest bez precedensu w zwierzęcym królestwie, a
ludzie uznają to za pewnik. To najwspanialsza i najcudowniejsza rzecz jaka jest
możliwa. Musisz tylko to widzieć i użyć cały tego potencjał.
Kiedy uczymy się ostatecznej prawdy, świadome i podświadome części naszych
umysłów zaczynają się same otwierać i usuwać się w tył.
Jest to tak przyjemne i satysfakcjonujące, że ludzie nie są świadomi, że jest coś
jeszcze między nimi a życiem. Jest; to instynktowna część naszych umysłów,
najgłębsza część naszych umysłów. Nie otwiera się sama razem z innymi
częściami.
Instynktowny umysł jest bardzo potężny i trudniejszy do zobaczenia niż
świadomy umysł. Widzisz swój świadomy umysł kiedy starasz się skontaktować
ze swoimi zmysłami życiowymi. Kiedy są one wszystkie przejrzyste i otrzymują
całe życie jakie do ciebie przychodzi, możesz wiedzieć, że świadomy umysł nie
jest w twoim życiu. Nie możesz tego zrobić z instynktowną częścią swojego
umysłu. Instynktowna część twojego umysłu nie blokuje twoich innych zmysłów
tak bardzo, nie wystarczająco aby poznać ją w ten sposób. Używanie tej metody
aby go zobaczyć nie działa.
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To czyni ją najniebezpieczniejszą częścią twojego umysłu. Jest ona trudna i
straszna do przezwyciężenia. Sama instynktowna część twojego umysłu objawia
się jako strach, rasizm i inne agresywne i brutalne zwierzęce zachowania oraz
seks.
Hitler i Manson to przykłady ludzi którzy uzyskali swoją charyzmę i prezencję
dzięki życiu bez świadomego umysłu przez większość czasu. Dało im to ich moc
ale bez świadomego umysłu, który kontroluje umysł instynktowny, otrzymujemy
bardzo charyzmatycznego super-drapieżnika.
Hitler był bardziej zorganizowany; Manson był bardziej spontaniczny, ale byli na
tym samym poziomie. Wzbili się ponad strach ale nie agresję. Byli
charyzmatyczni, odważni i agresywni, a wszyscy znamy konsekwencje takiego
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stanu umysłu.
Manson i Hitler nie wiedzieli, że żyli bez świadomego umysłu; nie wyłączyli go
celowo. Nie byli świadomi tego, że nie mieli świadomości. Dosłownie potracili
swoje głowy; nie przejęli kontroli nas swoimi umysłami jak to robi istota duchowa.
Tylko ludzie znający ostateczną prawdę mogą wyłączyć umysł.
Przejść całą drogę aby potem zatrzymać się przed pokonaniem swojego
instynktownego umysłu może być katastrofą. Będziesz tylko uwalniać bestię w
całym jej potencjale. Musisz wznieść się ponad satysfakcję i strach aby iść dalej.
Jeśli się zatrzymasz będziesz tylko bardzo niebezpiecznym zwierzęciem.
Dlatego tez ważne jest aby wciąż się otwierać aż połączysz się z prawdziwym
życiem. Będziesz wiedział kiedy to się wydarzy.
Ostatni limit umysłu: Kiedy zaczynasz wznosić się ponad swój instynktowny
umysł, możesz czuć się jakbyś umierał. Ten strach zazwyczaj powstrzymuje cię
od pójścia dalej do momentu aż zdasz sobie sprawę, że to nie jest śmierć, to
narodziny. Umierasz dla swojego ja umysłowego i rodzisz się dla swojego ja
duchowego. Nawet kiedy myślisz, że jest czysty, nie przestawaj się otwierać; to
zawsze jest lepiej i lepiej. Zaprzestanie poszukiwań i otwierania się oznacza
umrzeć duchowo. Tak jak mówi Biblia, idziesz od chwały do chwały i to nigdy się
nie kończy. Kluczowe jest aby nigdy nie przestawać szukać więcej, chcieć więcej
prawdy i życia.
Poszukiwanie nigdy się nie kończy: Możesz znać prawdę całkowicie, ale nigdy
nie znać całkowicie życia, ono jest nieskończone. I aby poznać je najlepiej jak
może być poznane osiąga się to poprzez stałe patrzenie głębiej, przez ciągłe
szukanie go, bycie otwartym na jego więcej.
Początek i koniec: Umysł instynktowny jest ostatnią rzeczą która trzyma cię w
zwierzęcym królestwie. Życie zwierzęce rozpoczęło się od umysłu
instynktownego i zakończy się na instynktownym umyśle. Kiedy wybijesz się
ponad niego, twój duch jest wolny.
Powodem dla którego jest tak trudny do zobaczenia i do przezwyciężenia jest
fakt, że nasz duch spędził ponad siedemset milionów lat z instynktowym umyłem;
ze świadomym i podświadomym umysłem byliśmy tylko przez około dziesięć
tysięcy lat.
Zwierzęcy umysł nigdy nie odchodzi w tym życiu; on zawsze czai się jak
lew, dlatego musisz być zawsze czujny.
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Jest zakodowany w naszych umysłach więc trudno go przezwyciężyć, ale wielu z
nas może go pokonać i pokona go. Inni zatrzymają się w instynktownym umyśle i
wywołają wiele problemów swoją nowo odkrytą i charyzmatyczną prezencją.
Wszystko, łącznie z poszukiwaniem oświecenia jest mieczem obosiecznym.
Ceną jaką wielu ludzi płaci za oświecenie jest to, że wielu ludzi przechodzi tylko
połowę drogi i staje się bardziej niebezpiecznymi zwierzętami.
Inni ludzie żyjący w umyśle zawsze będą stanowić problem z którym będziemy
musieli żyć na tym świecie. Do momentu aż wszyscy ludzie żyjący w umyśle
umrą, będziemy musieli z nimi obcować. Nawet bycie blisko innych umysłów,
szczególnie tych silnych, czyni niemożliwym pozostanie wolnym od umysłu i
otwartym na teraźniejszość przez długi czas.
Wielkie umysły zawsze spotykają się z opozycją ze strony przeciętych
umysłów. Albert Einstein
Dobra wiadomość jest taka, że kiedy poznasz prawdziwe życie, będziesz znał je
na zawsze, ponieważ zbiorowy świadomy nie pozwoli ci zapomnieć drogi.
Będziesz w stanie żyć w prawdzie i życiu przez część czasu do końca tego życia,
a kiedy umrzesz, urodzisz się w miejscu gdzie będziesz mógł żyć w prawdzie i
prawdziwym życiu przez cały czas, ponieważ wszyscy inni są w teraźniejszości i
znają prawdę i życie. Jest to dla nich ewidentne przez cały czas; nie ma umysłu,
który się im przeciwstawia tak jak jest teraz na tym świecie.
Kocham granie. Jest ono o wiele bardziej realne niż życie. Oscar Wilde
Żyjące gwiazdy: Gwiazdy które osiągnęły sukces na scenie czy na ekranie są w
biznesie życia w teraźniejszości jak na zawołanie. Dlatego lubimy je oglądać;
widzimy w nich prawdę i życie. To co czyni wielkiego aktora wielkim jest jego
zdolność do bycia prawdziwym i odzwierciedlania tego co prawdziwe. Nie
możesz tego sfałszować; musisz być jak lustro i wziąć całe życie jakie w nim jest
aby następnie odzwierciedlić je z powrotem do kamery albo publiczności.
Dlatego też nazywane są gwiazdami. Gwiazdy na niebie świecą jak światło;
gwiazdy w show biznesie świecą życiem. Sztuczka polega na tym aby nauczyć
się to robić przez cały czas.
„Nie mogłem myśleć na swój sposób żeby lepiej grać. Musiałem zagrać na
swój sposób żeby lepiej myśleć”.
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Poznaj drogę: Większość gwiazd z show biznesu nie może tego robić kiedy jest
sama, ponieważ nie wie jak to zrobić, nie zna sposobu, ostatecznej prawdy,
metody duchowej. Nie umieją żyć jak istoty duchowe z wyjątkiem rzadkich
momentów kiedy są na scenie albo przed kamerą. Kiedy grasz rolę, masz
scenariusz. Wesz co się wydarzy, więc nie musisz myśleć. Dlatego też ludzie w
filmach wydają się bardziej realni niż twoje własne życie; oni są. Jest to jedna z
tych rzeczy, która jest przeciwieństwem tego co ludzie myślą. Aktorzy są w
życiowym biznesie. Odtwarzają i przedstawiają prawdziwe życie. Istota duchowa
również wie co się wydarzy, ponieważ zna ostateczną prawdę. To umożliwia
życie bez umysłu.
Granie czegoś uważne jest za nierealne, ponieważ gra się dla zabawy. Okazuje
się, że akt grania kogoś innego może wyjawić prawdziwego ciebie.
Istoty duchowe mogą żyć jak gwiazdy albo lustra życia gdziekolwiek. Bądź
gwiazdą swojego własnego filmu, twojego życia.
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Granie albo przedstawianie kogoś pomaga ci zdać sobie sprawę z tego, że nie
jesteś swoim umysłem, ponieważ grasz jakbyś był w czyimś umyśle. Pomaga ci
to zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteś czyimś umysłem ani swoim.
Metoda: Granie metodyczne jest sztuką życia od zewnątrz do środka. Nie jesteś
nawet tam. Jesteś tylko reakcją lub odzwierciedleniem tego co znajduje się na
zewnątrz ciebie. Wielcy aktorzy tacy jak Marlo Brando i James Dean używali tej
metody aby znaleźć się w teraźniejszości i stać się jej centrum. Istota duchowa
robi to przez cały czas.
Wszystko sprowadza się do tego aby stać się prawdą i życiem. Ta książka
wyjawia ci jak to zrobić. W graniu zawierasz negatywne emocje jeśli rola tego
wymaga. W prawdziwym życiu pozbywasz się ich, ponieważ nie są potrzebne i
mogą powodować problemy. Wielu z wielkich aktorów i/lub gwiazd z przeszłości
wiedziało jak dostać się do teraźniejszości intuicyjnie. Mieli połączenie ze
zbiorowym nieświadomym albo Duchem Świętym, jeśli jesteś religijny (są one
tym samym). Ludzie tacy jak Spencer Tracy czy Katharine Hepburn byli
mistrzami w byciu w teraźniejszości na zawołanie, ale ponieważ nie znali
ostatecznej prawdy, byli spełnieni jedynie podczas pracy.
Granie/przedstawianie jest rodzajem religii: Jest to narzędzie do stania się
duchowym przynajmniej podczas grania. Daje ci to smak teraźniejszości tak abyś
wiedział czym ona jest. Każdy powinien zacząć grać, przynajmniej jako hobby.
Na każdym osiedlu powinien być mały żywy teatr i każdy powinien mieć po kolei
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możliwość zagrania w świetle. Ułatwi to bardzo dostanie się do teraźniejszości
oraz dodatkowo może być zabawą oraz sposobem na dzielenie teraźniejszości.
Znajomość spełnienia w teraźniejszości jest bardzo ważna. Zmotywuje cię to do
uczenia się prawdy i życia tak abyś mógł być spełniony przez cały czas.
Wiedz co się wydarzy: Aktorzy odgrywający role mogą grać w teraźniejszości,
ponieważ wiedzą co się wydarzy. Ludzie znający prawdę o życiu również wiedzą
co się wydarzy, więc mogą żyć w teraźniejszości i być spełnionymi przez cały
czas. Jeśli znasz ostateczną prawdę, nie ma nic nieznanego. Daje ci to całkowitą
pewność i pozwala ci żyć twoje życie w pełni.
Moją doktryną jest: Żyj w taki sposób abyś chciał żyć znowu- jest to twój
obowiązek- gdyż i tak będziesz musiał żyć znowu! Friedrich Nietzsche
Jak dziecko, nie dziecinny: W przyszłości ludzie będą bawić się bardzo dużo.
Będziemy jak dzieci ale nie dziecinni czy nieodpowiedzialni. Będziesz pełny życia
jak dziecko.
Liderzy: Jeśli prawda zostanie ujrzana przez większość ludzkości w bliskiej
przyszłości, rasa ludzka ewoluować będzie ponad liderów i zwolenników, a także
wszystkie inne prawdziwe podziały pomiędzy ludźmi. Będą ludzie bardziej
popularni niż inni, ale na tym koniec. Przechodzić to będzie z życia do życia jak
wszystko inne.
Ten kto nie potrafi słuchać siebie, będzie rządzony. Jest to natura żyjących
stworzeń. Friedrich Nietzsche
Będzie rząd ale nie więcej niż jeden. Większość w nim będą stanowili półetatowi
wolontariusze. Zamiast liderów będziemy mieli nauczycieli prawdy i życia.
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Nie stajemy się dłużej biedni czy bogaci: obie rzeczy wymagają zbyt dużo
wysiłku. Kto wciąż chce królować? Kto być posłusznym? Obie rzeczy
wymagają zbyt dużo wysiłku. Ktokolwiek się nie zgadza idzie samowolnie
do domu wariatów. Friedrich Nietzsche
Ludzie którzy znają prawdę o życiu prowadzą samych siebie; idą tam gdzie
prowadzi miłość.
Wczoraj posłuszni byliśmy królom i schylaliśmy głowy przed cesarzami.
Jednak dzisiaj klękamy tylko przed prawdą, idziemy śladami piękna i
jesteśmy posłuszni tylko miłości. Khalil Gibran
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Ból i strach: Oprócz wywoływania całej nienawiści, kłamstwa i niezadowolenia,
umysł stara się zamknąć twój zmysł czucia tak bardzo jak może aby unikać
fizycznego bólu. To nie działa; ból będzie wciąż bolał tak samo mocno. Problem
polega na tym, że twój zmysł czucia pozostaje zamknięty nawet gdy bólu już nie
ma. Ludzie próbują ukrywać się przed bólem i kończą na ukrywaniu się przed
prawdziwym życiem. Kiedy umysł próbuje zamknąć ból, nie udaje mu się to, ale
za to udaje mu się zamknąć twoją percepcję na prawdziwe życie. To najgorsza
transakcja jaką możesz zrobić. Musisz przyjmować życie w całości, łącznie z
fizycznym bólem. Próba ignorowania życia, jakiejkolwiek jego części, jest
najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić. To jedyny grzech jaki istnieje.
Musisz brać gorzkie wraz ze słodkim aby żyć prawdziwym życiem.
Musisz tylko pamiętać o tym, że ból minie i będzie zrekompensowany przez
równą ilość przyjemności. Możesz być w bólu i wciąż być spełniony. Nikt nie lubi
bólu i każdy będzie wciąż starał się go unikać kiedy tylko będzie mógł ale kiedy
nie będziesz mógł, musisz go wchłonąć i wytrzymać aż minie. Po co unikać go
mentalnie kiedy to i tak nie działa? Musisz brać to co do ciebie przychodzi i brać
to wszystko, bez względu na to czym jest. Nie możesz próbować zamykać bólu
bez zamykania życia. Możesz wziąć lek przeciwbólowy aby zatrzymać lub
zminimalizować ból kiedy tylko chcesz, ale nigdy nie możesz zamykać swojego
umysłu na teraźniejszość.
Oddzielanie istot duchowych od zwierząt: To proste być całkowicie otwartym
kiedy życie jest dobre; prawie każdy umie to zrobić. To kiedy czasy są złe, kiedy
tracisz, kiedy ci się nie powodzi, wtedy jest najtrudniej. To właśnie oddziela istoty
duchowe od zwierząt. Jest to chrzest ognia. Trudno czy nie, musisz być otwarty
na teraźniejszość przez cały czas. Musisz jej chcieć całym swoim sercem, bez
względu na to co to jest i wpuścić do środka, przyjąć to jak swoją prawdziwą
miłość.
Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez tracenia entuzjazmu.
Winston Churchill
Zakodowany: Kiedy już poznasz ostateczną prawdę, będziesz w stanie
oddzielić się całkowicie od strachu, łącznie ze wszystkimi negatywnymi rzeczami
stworzonymi przez umysł, ale nie od fizycznego bólu, ponieważ jest on wpisany
w nasze ciała. Niektórzy ludzie umieją mentalnie zmniejszyć ból na krótki czas,
ale większość ludzi nie potrafi. Leki przeciwbólowe pomogą ale nie zawsze i nie
zawsze będziesz miał dostęp do leków przeciwbólowych. Jeśli nie ma sposobu
aby go uniknąć, to po co próbować?
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Fizyczny ból będzie bolał tak długo jak długo jesteś w swoim obecnym ciele.
Znajomość równowagi pomoże ci przejść przez niego ale nie zatrzyma go. Ból
zapisany jest w naszych obecnych ciałach. Nie będzie go w niebie, ale jeszcze
tam nie jesteśmy.
Większość bólu, smutku i dyskomfortu w naszych życiach jest mentalna, jest
wytworem naszych umysłów. Nasze umysły tworzą je, więc mogą przestać je
tworzyć kiedy zdamy sobie sprawę z prawdy, ale nie możemy zrobić wiele w
kwestii fizycznego bólu w naszym życiu. Ból wywołany ranami czy chorobami jest
prawdziwy. Jest rzeczywisty i nie może być unikniony ale stanowi mały procent
życia większości ludzi i zrównoważony jest przez przyjemność.
Ból to skoncentrowana przyjemność: Trochę bólu kupuje wiele przyjemności.
Nigdy nie możesz czuć się tak dobrze jak możesz się czuć źle. Najgorszy ból
odczuwa się o wiele gorzej niż dobrze odczuwa się największą przyjemność.
Ból, szczególnie z ran, jest o wiele bardziej skoncentrowany i intensywny.
Równowaga ból - przyjemność nigdy nie jest równa w swej intensywności i
trwaniu. Kilka minut intensywnego bólu może równać się miesiącom czucia się
dobrze albo godzinom przyjemności.
Czynnik bólu: Po tym jak poznasz prawdę i zaczniesz otwierać się na życie,
będziesz bardziej bał się niebezpiecznych sytuacji. Jest to naturalne i oczekuje
się tego; mówi ci to, że jesteś na właściwej drodze i stajesz się bardziej
świadomy.
Strach może służyć pozytywnemu jak i negatywnemu celowi, w zależności od
tego jak na niego patrzysz. Może mieć mocny efekt negatywny, jeśli pozwolisz
mu aby cię zamknął i sprawił, że będziesz mniej świadomy życia. Nigdy nie
próbuj chować się przed niczym mentalnie. Używaj strachu jako znaku aby
przenieść cię w teraźniejszość. Strach jest wielkim pozytywem jeśli pozwalasz
aby strach sprawiał, że jesteś bardziej świadomy życia; jeśli pozwolisz aby
sprowadził cię do teraźniejszości. Strach może uczynić cię bardziej świadomym,
sprawić, że jesteś bardziej w teraźniejszości.
Strach to potężne narzędzie, którego umysł używa aby cię kontrolować, ale jeśli
przejmiesz nad nim kontrolę, strach może być użyty jako najlepsze narzędzie do
uwolnienia cię z umysłu. To co teraz jest twoim największym wrogiem może być
twoim najlepszym przyjacielem.
Uczyń strach swoim przyjacielem.
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Spójrz na kojota; żyje on w ciągłym strachu i jest świadomy wszystkiego co
dzieje się wokół niego. Wejdź w strach kiedy on się wydarza i użyj go do otwarcia
się na życie. Nigdy nie pozwól mu aby zamknąć się bardziej.
Jak Marlon Brando mówi na końcu filmu Teraz Apokalipsa; „Musisz
uczynić horror swoim przyjacielem, albo będzie to wróg, którego naprawdę
będziesz się bał”.
Strach nigdy naprawdę nie odchodzi, ponieważ jest to odruch warunkowy
wodpowiedzi na niebezpieczne sytuacje i jest w połowie zapisany w naszych
ciałach. Najlepsze co możesz zrobić to oddzielić się od niego, widzieć go jako to
czym jest, czyli coś stworzone przez umysł, i nie pozwalać aby cię kontrolował.
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Niebo na Ziemi (52-58)
Wojna: Wojny po prostu znikną. Ludziom trudno będzie uwierzyć, że
kiedykolwiek się zdarzyły. Okrągłe ostatnie dziesięć tysięcy lat widziane będzie
jako długi Ciemny Wiek, żenująco kiepski i brzydki czas którego nawet nie
będziemy chcieli pamiętać.
Dlaczego ludzie którzy chcą tych samych rzeczy są w konflikcie? To głupie,
patrząc z perspektywy prawdy i życia. Kiedy ludzie się obudzą, wszystkie
konflikty miną z wielu powodów, ale przetrwanie będzie głównym.
W przeszłości musieliśmy walczyć o ograniczone zasoby aby przetrwać, więc
było to konieczne, ale teraz przeciwne jest prawdziwe, a my musimy jedynie
zobaczyć ten fakt na czas. Nie mamy więcej powodów aby walczyć między sobą
i przetrwanie jest głównym wśród wszystkich powodów dla których nie musimy
tego robić. Prawda i komunikacja będą kluczowe.
Era ludzkości: Będzie przeniesiona do muzeów. Era ludzkości będzie
wystawiona tuż obok eksponatu jaskiniowca.
Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia albo znikniemy razem jako
głupcy. Martin Luther King Jr.
Wszyscy razem teraz: Wszystkie konflikty dzieją się, ponieważ ktoś u władzy
nie widzi prawdy. Jeśli jedna grupa widzi prawdę, ale druga nie widzi, grupa która
nie widzi może zmusić tą, która widzi do walki w samoobronie. Dlatego też,
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wszyscy musimy nauczyć się prawdy mniej więcej w tym samym czasie aby
uniknąć dużego konfliktu.
Większość ludzi którzy tworzą strach i przemoc są bestią; większość ludzi którzy
tworzą pokój i miłość są ludźmi duchowymi. To tak proste. Konflikty nie zakończą
się jednej nocy, ale musi to zdarzyć się wkrótce, albo zniszczymy samych siebie.
Źle kierowani ludzie oraz bronie jądrowe, to bardzo złe połączenie.
Kiedy oglądam wiadomości widzę głównie bogatych celebrytów będących w
kłopotach i ludzi, którzy wracają do swoich prymitywnych zwierzęcych ja robiąc
coś okropnego komuś innemu. Te rzeczy pomagają tylko ukrywać potwora, który
naprawdę nas niszczy.
Zanim będziesz mógł zrobić właściwą rzecz, musisz wiedzieć co jest
właściwą rzeczą.
Ludzie musza nauczyć się, że im lepiej powodzi się innym ludziom, tym
lepiej dla nich.
Im więcej ludzie mają pieniędzy, tym więcej mogą wydać na produkty, które my
tworzymy. To uczyni nas bogatszymi i nasi wrogowie staną się naszymi
przyjaciółmi. Tak jak Abraham Lincolm powiedział, najlepszym sposobem aby
pokonać wroga jest uczynić go swoim przyjacielem.
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Chcemy aby każdemu na świecie powodziło się lepiej i żeby każdy miał więcej
pieniędzy, ponieważ to do nas wróci. Połowa rasy ludzkiej jest bardzo biedna i
żyje z mniej niż dwoma dolarami na dzień. Gdybyśmy podwoili tylko to,
podwoilibyśmy pieniądze do wydania. Oni żyliby lepiej i wydawaliby dwa razy
więcej pieniędzy niż teraz wydają, podwajając wartość gospodarki połowy świata.
Dobrobyt będzie tworzył dobrobyt jeśli obudzimy się na prawdę.
Praca tworzy coś z niczego. Jeśli budujesz dom, masz dom tam gdzie
wcześniej go nie było. Ulepszanie rzeczy czyni je lepszymi.
Fala wzrostowa unosi wszystkie łodzie.
John F. Kennedy
Zadaniem rządu będzie sprawienie aby każdy był produktywny. Pomogą
stworzyć wystarczającą ilość dobrych prac aby każdy był zajęty i zarabiał
wystarczającą ilość pieniędzy aby dobrze żyć.
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Mamy gigantyczny jądrowy reaktor na niebie; nie ma braku energii.
Dlaczego wydajemy przynajmniej jedną czwartą każdego dolara jakiego
zarabiany bezpośrednio i pośrednio na elektryczność podczas gdy możemy mieć
ją za darmo? Jesteśmy głupi czy co?
Nie możesz otrzymać zbyt dużo elektryczności: Jest nieskończona ilość
rzeczy, które możemy z nią robić aby ulepszyć nasze życie. Możemy wytwarzać
materiały do których wytworzenia potrzeba dużo energii takie jak aluminium o
wiele tańszym kosztem. Możemy używać jej do wytwarzania bardzo zimnych
płynów i tworzenia powszechnej przewodności elektryczności. Możemy jej
używać do oddzielenia wodoru od wody i stworzenia czystych, mocnych paliw do
pojazdów. Możemy zrobić świeżą wodę z wody oceanu i rozwiązać w ten sposób
światowy problem świeżej wody. Obfitująca, darmowa elektryczność zmieni
wszystko na lepsze i możemy to mieć za kilka lat.
Po co czekać? Używamy technologii jaką mamy teraz; nie czekamy aż będzie to
tak tanie jak olej. To tylko kłamstwo aby powstrzymywać nas od zrobienia tego.
W miarę jak technologie do produkcji darmowej i czystej elektryczności będą
stawać się bardziej wydajne, będziemy tylko zastępować stare technologie
nowszą technologią albo po prostu będziemy ją do niej dodawać.
Robienie czegokolwiek jest lepsze niż tylko palenie pieniędzy.
Dosłownie palimy ponad dwa biliony dolarów dziennie.
Jest to tylko bezpośredni koszt ogrzewania, oświetlenia i transportu. Są również
niebezpośrednie koszty energii za które płacimy kupując produkty. Płacimy za
energię, która używana jest do produkcji produktów i jest to więcej niż koszty
bezpośrednie.
Moglibyśmy zbudować słoneczny system mocy za kilka lat i wówczas od tego
momentu zaoszczędzilibyśmy więcej niż pół tryliona dolarów rocznie, więc
dlaczego tego nie robimy?
Co jest złego w stworzeniu milionów nowych, wysoko płatnych prac w
USA?
Yellowstone: Rozwijamy geotermalny Yellowstone aby otrzymać tyle wodoru ile
potrzebujemy. Ma on potrzebne do tego gorąco i wodę. Moglibyśmy zbudować
system w którym rzeki wodoru dawałyby moc wszystkim silnikom które obecnie
palą gaz. Piec Yellowstone zajmuje ponad około stu kilometrów kwadratowych.
Moglibyśmy zbudować setki fabryk mocy takich jak fabryki mocy węgla, ale nie
GlobalTruthProject.com

potrzebowalibyśmy węgla. Moglibyśmy nie tylko wytwarzać całą moc, której
potrzebują Stany Zjednoczone ale moglibyśmy być największym eksporterem
wodoru na świecie w kilka lat. Zamiast kupować zanieczyszczający olej od
innych krajów, moglibyśmy wytwarzać i sprzedawać wodór. Obudźcie się
ludzie.
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Jeśli jesteśmy w stanie wykorzystać źródło darmowej czystej energii powinniśmy
zrobić to teraz. Nie powinniśmy czekać aż technologia będzie tak tania jak olej.
Im szybciej to zrobimy, tym mniej pieniędzy będziemy palić i mniej będziemy
krzywdzić środowisko.
Firmy olejowe zarobią więcej pieniędzy: Musimy oszczędzać nasz olej aby
produkować plastiki, leki, nawozy i inne potrzebne produkty wytwarzane z oleju.
Po co zużywać olej na energię jeśli możemy ją otrzymać za darmo ze słońca?
Dosłownie palimy większość najbardziej użytecznego materiału jaki
wynaleziono na Ziemi.
Nawet bogaci ludzie oleju obudzą się i zdadzą sobie sprawę, że w ich
najlepszym interesie jest nie zużywanie takiej ilości oleju jako paliwa. Sami siebie
rujnują.
Plastikowe domy: Rozwiną sią nowe,niedrogie, strukturalne plastiki i metody
modelowania. Zaczniemy robić z nich pojazdy, domy i budynki. Będą one mniej
kosztować, będą łatwiejsze w utrzymaniu, lepiej wyglądały i wystarczały na
dłużej niż cokolwiek innego. Domy mogą wyglądać i być w dotyku jak marmur,
egzotyczne drewno, itd. Będzie można wykonywać na nich skomplikowane
wzory, tak aby wyglądały jak dzieła artystów czy rzemieślników. Spójrz na
wnętrze budynków w Gwiezdnych Wojnach: Odcinek Drugi i zobaczysz jak
wspaniale plastik będzie wyglądał.
Kiedy olej nie będzie więcej zużywany jak paliwo do pojazdów, będzie tak
dostępny, że zacznie być używany do domów, budynków i innych struktur, które
muszą być wytwarzane tanio, wymagają taniego utrzymania i muszą wyglądać
dobrze i wystarczać na tak długo jak to możliwe. Ekologowie zawsze mówią, że
plastik nie jest biodegradowalny i zostaje w środowisku na zawsze. Jest to złe
jeśli używamy go do produktów które się wyrzuca ale jest to bardzo dobra rzecz
jeśli dotyczy ludzkich domów i budynków, ponieważ im dłużej wystarczają oraz
im są łatwiejsze w utrzymaniu, tym lepiej. Chcemy struktur, które są trwałe i nie
potrzebują drogiego utrzymania. Termity nie jedzą plastiku i nie rdzewieje on tak
jak stal, ani nie próchnieje jak drewno. Domy wykonane z plastiku nie będą
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ulegać zniszczeniu w powodziach ani trzęsieniach ziemi i będą tak lekkie, że
bardzo łatwo będzie je przenosić i budować.
Możemy modelować całe ściany pozostawiając miejsce na okna i drzwi
wytwarzane w każdym kolorze i fakturze. Nigdy nie będą wymagały malowania.
Dopóki plastik będzie mógł być wytwarzany ognioodporny, polewaczki i inne
systemy zapobiegające pożarom byłyby częścią wszystkich plastikowych
struktur. Systemy polewające nie niszczą plastiku tak jak niszczą drewniane
struktury.
Zielona architektura: Dach będzie tak formowany aby wytrzymywał panele
słoneczne. Woda z deszczu zbierać się będzie w plastikowych pojemnikach w
ścianach aby mogła być użyta jako woda do picia lub podlewania dachu w
okresach suchych. Dom czy budynek mógłby się połączyć tak jak Legos, więc
każdy dom będzie inny aby odpowiadał potrzebom ludzi w nim żyjącym.
Obniżyłyby się koszty budowy i transportu. Domy będą przyjeżdżać w formie
kompletów i ludzie sami będą mogli je składać za pomocą kleju i wskazówek, tak
aby móc zabierać je ze sobą kiedy będą się przeprowadzać.
Firmy olejowe staną się większe i będą zarabiać więcej pieniędzy niż teraz.
Biznes ten będzie również trwał o wiele dłużej jeśli przestaniemy używać oleju
jako paliwa. Im więcej pozostawimy go na inne rzeczy, tym więcej firmy olejowe
będą go produkować i tym dłużej pozostaną w biznesie. Bonusem będzie to, że
biznes olejowy nie będzie zanieczyszczał powietrza.
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To zatrzyma globalne ocieplenie, ponieważ plastik nie będzie uwalniał do
powietrza dwutlenku węgla tak jak robi to palący się olej. To również powstrzyma
wycinanie naszych lasów do użytku jako materiału budowlanego. Te lasy również
pobierają dwutlenek węgla z powietrza.
Zamiast uderzać w firmy olejowe powinniśmy dawać im wystarczająco
duże zachęty aby było dla nich korzystne zrobienie tego co chcemy aby
zrobiły.
Palimy ostateczny materiał budowlany używając oleju jako paliwa.
Kiedy zaczniemy otrzymywać elektryczność za darmo, większość stali, betonu i
drewna będzie zastąpiona nowymi aliażami plastiku i aluminium jako materiału
budowlanego.
Wszystko to zaczyna się od ludzi będących w stanie zaprzestać walki, tracenia
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czasu i zasobów i zobaczyć co musi być zrobione. Uniwersalna prawda jest
jedyną rzeczą, która może sprawić, że to się wydarzy, dlatego też definiowanie i
rozprzestrzenianie prawdy jest pierwszym krokiem.
Zobowiązanie: Potrzebujemy prezydenta, który zobowiąże się do wybudowania
słonecznego systemu mocy w sposób w jaki JFK zobowiązał Amerykę do
dostania się na księżyc we wczesnych latach sześćdziesiątych i w sposób w jaki
FDR udało się wybudować zapory aby zakończyć depresję i wybudować bombę
atomową w czasie Drugiej Wojny Światowej, z różnicą, że tym razem zrobimy to
szybciej i lepiej.
Kiedy ludzie się obudzą, zdadzą sobie sprawę z tego, że możemy zrobić
wszystko to do czego mamy technologię i na co mamy chęć i nie
potrzebujemy wojny ani depresji aby tego dokonać.
Faktem jest, że zrobienie tego teraz zapobiegnie wydarzeniu się wojny
spowodowanej użyciem oleju w bliskiej przyszłości. Kiedy się obudzimy, po
prostu to zrobimy.
Dlaczego nie pozwolić mocy słońca i gorącu ze środka Ziemi aby wykonały
większość pracy za nas?
Firmy olejowe będą utrzymywać olej tańszy niż energia słoneczna aby
uniemożliwić aby energia słoneczna się rozwinęła. Dlatego też, potrzebujemy
aby rząd się w to zaangażował. Masowa produkcja sprawi, że ceny bardzo się
obniżą ale na początku robimy to bez względu na cenę.
To czego naprawdę potrzebujemy to zainspirowane, oświecone
przewodnictwo.
Zmobilizowani: Dlaczego potrzebujemy wojny światowej aby zjednoczyć całą
Amerykę i zmobilizować nasz przemysł w kierunku jednego celu? Jest tak, gdyż
to sprawa życia i śmierci, a my nie mamy wyboru. Kiedy prawda zostanie
ujrzana, zobaczymy, że budowanie systemu energetycznego jest sprawą życia i
śmierci i zrobimy to.
Prawda jest darmowa i jest podstawą duchowego życia. Moc słoneczna jest
darmowa i jest podstawą fizycznego życia.
Dodrukować nowe pieniądze: Finansujemy to w ten sam sposób jak
finansujemy wojnę. Projekt energetyczny jest tak ważny i wartościowy, że
usprawiedliwi wydruk nowych pieniędzy aby za niego zapłacić. Gdybyśmy to
zrobili, moglibyśmy zacząć budowę od razu.
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Kosztowałoby to około trzech trylionów dolarów aby przenieść nasz kraj na
moc słoneczną. Otrzymalibyśmy pieniądze z powrotem przed upłynięciem
czterech lat, pieniądze które teraz wydajemy na olej i wysyłamy poza
grancie naszego kraju.
Kiedy drukujemy pieniądze, to jedynie trochę roztapia i dewaluuje wszystkie
nasze pieniądze, więc jeśli to zrobimy, każdy będzie płacić za nowy system
energetyczny, co i tak jest sposobem w jakim powinno się to odbywać. Kiedy
system będzie ukończony, będzie on tak cenny, że wartość naszych pieniędzy
wzrośnie więcej niż wystarczająco aby zrekompensować pieniądze, które
wydrukowaliśmy.
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Działamy tak jakbyśmy prowadzili teraz wojnę aby zapobiec wybuchowi
prawdziwej wojny.
Nasze cele: Ameryka musi zrobić dwie rzeczy z całym swoim wysiłkiem.
Stworzyć darmowy system mocy elektrycznej i rozprzestrzenić prawdę: nic
więcej, nic mniej.
Infrastruktura: Proponujemy wydanie prawie tryliona dolarów odbudowując
infrastrukturę, taką jak stare mosty i drogi w celu stworzenia miejsc pracy i
pobudzenia gospodarki. Problem polega na tym, że mosty i drogi nie płacą za
siebie i tym bardziej nie zarabiają pieniędzy tak jak technologia słoneczna i
geotermiczna. Musimy wydać nasze pieniądze z podatku na rzeczy, które płacą
za siebie i najpierw zarobić pieniądze.
Powyższe rozwiązanie wydaje się zbyt proste aby było możliwe, zbyt dobre
aby było możliwe, ale nie jest; jest proste i dobre i możemy zrobić to teraz.
Jeśli zrobiliśmy to w czasie wojny, możemy zrobić to nawet szybciej w
czasie pokoju, musimy być tylko tak samo zmotywowani.
Do kierowania projektem wolnej energii potrzebujemy ludzi takich jak General
Grove, który kierował Projektem Manhattan jaki wykonał broń jądrową podczas
Drugiej Wojny Światowej. Moglibyśmy użyć wiedzy wojskowej w dziedzinie
kontroli siłą roboczą i organizacji poprzez przekazanie im kierownictwa nad
wszystkimi dużymi projektami prac publicznych, takich jak system mocy
słonecznej.
Aby zobaczyć pełny rozdział, przejdź tutaj:
“The Present — Insights” (zapisz się, aby otrzymać bezpłatną kopię)
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Jak tylko Amerykanie ujrzą drogę, pójdą nią. To tak proste na jakie
wygląda.
Wszystkie wojny jakie kiedykolwiek się zdarzyły, rzeki krwi które zostały wylane,
miały tylko jeden cel i jest nim stworzenie nieba na Ziemi teraz. Wszyscy
żołnierze którzy kiedykolwiek walczyli i zginęli w jakiejkolwiek wojnie, zrobili to
abyśmy znaleźni się tu gdzie teraz jesteśmy. Wszystko co zrobiliśmy, dobre czy
złe, było w tym jedynym celu, bez względu na to czy wiedzieliśmy to świadomie
czy nie. Jeśli nie zrobimy tego co musimy zrobić teraz, to wszystko będzie na nic.
Świat to niebezpieczne miejsce do życia, nie z powodu ludzi którzy są źli,
ale z powodu ludzi, którzy nic z tym nie robią. Albert Einstein
Powiadom każdą nację, bez względu na to czy życzy nam dobrze czy źle, że
zapłacimy każdą cenę, zniesiemy każdy ciężar, przyjmiemy każdą trudność,
podtrzymamy każdego przyjaciela, sprzeciwimy się każdemu wrogowi aby
zapewnić przetrwanie i sukces wolności. John F. Kennedy
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Żyjemy w niebezpiecznym świecie i musimy przestać żyć jak masa idiotów
aby tylko przetrwać dłużej jako gatunek. Nie mamy wyboru.
Po tym jak zjednoczymy świat, musimy przeznaczyć większość naszych
pieniędzy na konkretną naukę i czyste badania aby uczynić życie
bezpieczniejszym i lepszym dla każdego. Marnowanie pieniędzy na rzeczy, które
naprawdę nam nie pomogą, zabije nas.
Jak ludzie mogą myśleć, że przetrwamy bez stawienia czoła prawdzie?
Jest to niemożliwe; to pewna destrukcja i ostateczne marnotrawstwo. Nawet
gdyby każdy się obudził i zaczęlibyśmy wydawać wszystkie nasze pieniądze na
właściwe rzeczy, nasze przetrwanie wciąż byłoby pod znakiem zapytania, ale
jeśli się nie obudzimy, nie będziemy mieć żadnej szansy.
Jeśli duża ilość ludzi nauczy się prawdy w ciągu najbliższych kilku lat,
prawdopodobieństwo jest duże, że stworzymy niebo na Ziemi. Jeśli większość
ludzi nie nauczy się prawdy, rasa ludzka zostanie zniszczona, więc myślę, że
nauczymy się prawdy.
Jeśli żyjesz w prawdzie; pracujesz na najlepsze ale zawsze jesteś przygotowany
na najgorsze, ponieważ wiesz, że to się wydarzy. Nieważne czy bomba, czy
wypadek samochodowy czy to stary wiek cię zabije, jesteś tak samo martwy.
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Dlatego też, jedyną rzeczą jaka ma znaczenie to życie w prawdzie i życiu i
robienie właściwej rzeczy podczas kiedy tu jesteśmy.
Prawda zmusza ludzi do spojrzenia na twarde fakty i podjęcia dużych
decyzji.
Królowanie bestii: Zwierzęta królowały nad światem przez siedemset milionów
lat. Mamy teraz małą możliwość aby zmienić to na zawsze. Zajęło nam to około
siedemset milionów lat aby dostać się do tej pozycji, więc nie wykorzystanie jej
byłoby najgorszym błędem jaki moglibyśmy popełnić.
Możemy łatwo wybaczyć dziecku, które boi się ciemności; prawdziwa
tragedia życia jest wtedy kiedy ludzie obawiają się światła. Platon
Strefa komfortu: Ludzie chcą czytać jedynie rzeczy które ich zabawiają,
sprawiają, że czują się dobrze, zapewniają ich, że wszystko jest ok. Nikt nie chce
robić ani stawić czoła czemuś niewygodnemu. Ta książka nie jest z tego rodzaju.
Ta książka mówi o prawdzie, o całej prawdzie, ponieważ jest ona naszą jedyną
nadzieją. Ta książka jest przerażająca i niewygodna tylko do momentu aż
zobaczysz ostateczną prawdę, wtedy pokochasz to o czym ona mówi.
Duchowe pożywienie: Większość książek karmi tylko umysł; to czyni je
popularnymi. Książki mające na celu karmienie ducha takie jak ta, muszą
również karmić i umysł aby zostały przeczytane, ale nigdy nie będzie to tak
przyjemne jak czytanie książki, która ma na celu karmienie jedynie umysłu.
To nie smak leku; a to co on robi jest ważne.
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Musisz zrobić coś ze swoim czasem na Ziemi, a istoty duchowe spędzają swój
czas pomagając innym. Po prostu jest to coś co chcemy robić.
Celem ludzkiego życia jest służenie i okazywanie współczucia i chęci
pomocy innym. Albert Schweitzer
Duże zmiany: W tym czasie w historii musimy dokonać dużych zmian, inaczej
małe zmiany, których dokonujemy, nie będą miały znaczenia. Jeśli ich nie
dokonamy, umrzemy i to jest największa zmiana jaka jest, więc nie mamy
wyboru, tylko dokonać zmian.
Ogólny obraz: Istota duchowa żyje w teraźniejszości i zawsze widzi ogólny
obraz. Przez ogólny obraz rozumiem widzenie naszej prawdziwej przeszłości i
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przyszłości, widzimy przeszłą śmierć i widzimy dalej poza nasze obecne życie.
Jedyną pewnością w życiu jest znajomość ostateczniej prawdy.
Właściwa rzecz: Duchowa istota zawsze we co jest właściwą rzeczą, ponieważ
nie jest ona oszukiwana przez irracjonalne namiętności i kłamstwa umysłu.
Nadczłowiek po tym jak zorganizował chaos swoich pasji, nadał styl
swojemu charakterowi i stał się twórczym, świadom terrorów życia, on
potwierdza życie bez urazy. Friedrich Nietzsche
Cel: Przemienienie się w istoty duchowe i potem stworzenie nieba na Ziemi.
Życie tylko z pozytywami jest celem całego życia. Wszystko to zacznie się od
prawdy o życiu, która będzie zdefiniowana i rozprzestrzeniona. Wszystko inne
zdarzy się jako rezultat, więc zacznij rozprzestrzeniać prawdę teraz.
Tylko prawda i życie mogą ocalić ludzkość i stworzyć niebo na Ziemi.
Jeśli nie my, kto? Jeśli nie teraz, kiedy?
The Beatles (59-68)
Prorocy: Większość ludzi myśli, że wszyscy prorocy żyli sto lat temu ale prawda
jest taka, że było wielu niedawnych proroków. Niektórzy byli w show biznesie i w
sztuce. Pozwól mi opowiedzieć o czworgu z tych najpotężniejszych.
„Łatwe jest życie z zamkniętymi oczami, opacznie rozumiejąc wszystko co
widzisz”. „Strawberry Fields Forever”
Sami Beatlesi byli jak inni ludzie ale muzyka i słowa, które przez nich
przechodziły zawierały magię i wiadomości spoza umysłu.
Pamiętam pierwszy raz kiedy usłyszałam piosenkę Beatlesów. Było to w lutym
1964 roku, tylko kilka miesięcy po tym jak prezydent Kennedy został postrzelony
i zabity. Wszyscy byli przerażeni. Wracałem do domu ze szkoły (szósta klasa)
wraz z kolegą, i szliśmy do domu sąsiada. Był on starszy i bardzo fajny. Budował
samochody wyścigowe w swoim garażu i zawsze miał radio włączone na cały
regulator. Z radia rozbrzmiewała piosenka, która wbiła mnie w ziemię.
W zimny, pochmurny zimowy dzień, kiedy wiatr wiał mi przez włosy,
usłyszałem: „Jeśli jest coś czego chcesz, jeśli jest coś co mogę zrobić, tylko
mnie zawołaj, a ja wyślę to do ciebie, z miłością ode mnie do ciebie”.
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Staliśmy tam w rogu i słuchaliśmy całej piosenki w ciszy. Byłem oszołomiony.
Mój kolega powiedział: „Piosenka nosi tytuł „Ode Mnie Do Ciebie”. Nazywają się
The Beatles i wszyscy mają fryzury jak Moe z „Trzech Marionetek”.
Przeszła prosto przez mnie; wydawała się jednocześnie znajoma i nieznana. Był
to jeden z tych rzadkich momentów, których nie zapominasz, które zmieniają
twoje życie. Zabójstwo Kennediego było jednym z nich. Straciłem swoją
niewinność i The Beatles mi ją zwrócili. Przeszedłem od braku nadziei do
wszystko jest możliwe i nie byłem sam; zdaje się, że przydarzyło się to każdemu
dzieciakowi na świecie.
Nie brakowało wspanialej muzyki w tamtym czasie. Ta piosenka tak naprawdę mi
się nie spodobała czy spodobała; ona po prostu była inna, jak coś z innej
planety. Nigdy nie słyszałem niczego podobnego do niej, nikt nie słyszał. To było
trochę dziwaczne, gdyż oni mówili głupie rzeczy tak jak małe dzieci i mieli fryzury
jak małe dzieci. Ich piosenki mówiły rzeczy takie jak: ”Ona cię kocha, yeah yeah
yeah, chcę trzymać cię za rękę” i podobne rzeczy, co było dziwne, ale miało tę
ogromną witalność i zabawę. Zwróciło to moją uwagę. Słowa były proste i
bezpośrednie i wydawało się jakby mówili je bezpośrednio do ciebie, nie tylko do
jakieś nieznanej dziewczyny jak w innych piosenkach.
Przed Beatlesami wszyscy staraliśmy się wyglądać jak James Dean i być super.
Po tym jak pojawili się The Beatles, w czasie wydania „Rubber Soul” czy
„Revolver”, przestaliśmy chodzić w butach i zaczęliśmy zapuszczać włosy. Był to
czas na to abyśmy poszli własną drogą i weszli w życie. Był to początek wielkiej
imprezy zarówno dla mnie jak i dla wielu innych dzieciaków.
Filmy „Animal House” i „American Graffiti” przedstawiają jakie były samochody,
muzyka i ludzie w 1963 roku, krótko przed tym jak pojawili się The Beatles.
Byliśmy bardzo zadowoleni z muzyki i nie szukaliśmy niczego nowego. Wciąż
słucham tamtej muzyki i hotrods. Muzyka przed the Beatles była
najwspanialszym rock and rollem jaki kiedykolwiek powstał.
To nie miało znaczenia: The Beatles i tak zmienili wszystko z dnia na dzień. Ich
moc była przygniatająca. Nic takiego nie wydarzyło się wcześniej ani później.
To jest to, co sprawiło, że to co zrobili było tak wyjątkowe i magiczne; było
to niemożliwe.
59
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Siła natury: Nie mówię, że ich muzyka była lepsza, bardziej podoba mi się
muzyka zanim się pojawili, ale oni byli lepsi; była to po prostu pełna paczka. The
Beatles byli siłą natury, a my, wszystkie dzieciaki zostaliśmy po prostu przez nią
porwani.
To był wspaniały czas na bycie nastolatkiem. Zdawało się jakby wychodzili z
nową piosenką co kilka tygodni, która była całkowicie inna i lepsza od
poprzedniej. To było w czasach kiedy sprzedawali single z jedną piosenką na
każdej stronie; nazywały się: „czterdziestki piątki.” Dlatego też, na początku
kupowałem ich dwie piosenki za jednym razem.
Ludzie których tam nie było nie mogą zrozumieć co oznaczało dla
dzieciaków usłyszeć nową piosenkę The Beatles po raz pierwszy.
Wywoływało to prawdziwą magię w powietrzu.
To były bardzo magiczne czasy. Trwało to przez siedem lat i przeniosło mnie od
wieku jedenastu do dziewiętnastu lat. The Beatles byli ścieżką dźwiękową
mojego życia kiedy byłem nastolatkiem. Byłem błogosławiony.
Po roku czy dwóch byłem za super na Beatlesów. Jednak zawsze wiedziałem, że
The Beatles zawsze tam byli, idealni, lepsi niż powinno być to możliwe dla
śmiertelnych ludzi.
Byli jak bogowie lat sześćdziesiątych. Inne zespoły w latach sześćdziesiątych byli
to po prostu świetni muzycy ale The Beatles byli czymś więcej i byli nasi.
Większość ludzi interesujących się muzyką wie, że lata sześćdziesiąte były
czasem muzycznych królów.
Każdy był wspaniały ale The Beatles byli królem królów i dlatego byli tak
wyjątkowi. Teraz każdy może być wielki, w tamtych czasach największy coś
znaczyło. Bycie wspaniałym było normą: bycie bezdyskusyjnie najlepszym
nabierało magii.
To dlatego mówię o nich w tej książce. Nie ze względu na muzykę; ale ze
względu na to w jaki sposób zapanowali nad sercami i umysłami
większości młodych ludzi kiedy miałoby być to niemożliwe do zrobienia. To
co zrobili było prawdziwą magią.
To znak: Natura rozdzieliła ich z pewnego powodu. Tak abyśmy nie myśleli, że
to tylko kolejny wspaniały zespół, tak abyśmy spojrzeli bliżej i trochę lepiej
posłuchali.
W The Beatles był czynnik X i każdy na pewnym poziomie to wiedział, nawet
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dorośli i ludzie którzy nie lubili ich muzyki. Jako muzycy byli niewiarygodnie
wspaniali; jako ludzie byli zabawni i inteligentni.
Byli najsilniejszym głosem pokolenia wielu silnych utalentowanych głosów.
Sprawili, że starsze pokolenie wyglądało głupio, a my dobrze; dali nam
prawdziwą siłę.
Uznałem ich jako coś pewnego jak większość ludzi i nie wiedziałem jak wyjątkowi
byli nawet lata po ich odejściu. Zawsze myślałem, że jakiś inny zespół w
ostateczności się pojawi i będzie tak samo dobry. Żaden się nie pojawił i teraz
wiem dlaczego.
Oni nie byli tylko muzykami; byli prorokami. Nie potrzebujemy nowego
zespołu; wciąż mamy ich. Wciąż mamy ich muzykę; musimy tylko naprawdę jej
posłuchać.
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Duchowe wydarzenie: Muzyka The Beatles stała za i była siłą ostatniego
dużego wydarzenia duchowego. Nazywało się ono ruchem miłości i pokoju.
Nadali mu prawdziwość i nasycili wspaniałym beatlesowym klimatem ”możemy
zrobić wszystko i bawić się robiąc to”.
Rozpoczęli to albumami takimi jak Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper’s i
zakończyli White Albumem za pomocą Charlsa Mansona. To co się wydarzyło,
nie było ich intencją, ale ich muzyka na White Album (Helter Skelter/Piggies)
miała swój udział w zakończeniu ruchu pokoju i miłości w lecie 1969 roku.
Hippisów nie uważano już za nieszkodliwych.
Wydarzyło się to w ten sposób: Kiedy Martin Luther King został zastrzelony,
wszystko zaczęło iść w dół. Zakończyło się politycznie, kiedy Bobby Kennedy
został zastrzelony. Ruch hippisów zakończył się morderstwami Mansona i
koncertem The Stones w Altamont. Następnie zakończył się duchowo, kiedy The
Beatles rozpadli się. Tak jak powiedział John Lennon, sen się skończył.
Większość ludzi czuło, że jeśli The Beatles nie mogli tego dokonać, nic nie
mogło.
Ukryte wiadomości: Aby usłyszeć ukryte wiadomości w muzyce The Beatles,
nie musisz włączać piosenek od końca jak niektórzy ludzie w latach
sześćdziesiątych myśleli; musisz tylko zmienić swoją perspektywę, słuchać od
końca. Zamiast tego, że ich piosenki śpiewane są gdzieś do pewnej dziewczyny,
słyszysz je jakby były śpiewane osobiście do ciebie. Słuchasz jakby piosenka
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była nowa i nigdy wcześnie jej nie słyszałeś, ponieważ naprawdę jej nie
słyszałeś; nikt nie słyszał, nawet oni nie.
W piosence „Julia” John Lennon mówi, ”Połowa tego co mówię nie ma
znaczenia, ale mówię to aby do ciebie dotrzeć”. To wyraźnie oznacza, że
połowa tego co mówią ma znaczenie, a reszta po prostu tam jest aby do
nas dotrzeć.
Część z ich piosenek było oczywiście śpiewane bezpośrednio do słuchacza, a
pozostała to po prostu miłosne piosenki do dziewczyny, ale większość jest i
jednym i drugim. Są one śpiewane do dziewczyny i do ciebie, nawet jeśli nie
jesteś dziewczyną. Mogą być intepretowane na obydwa sposoby, w zależności
od twojej perspektywy. Z perspektywy nastoletniej dziewczyny, słyszysz głupią
miłosną piosenkę. Z perspektywy poszukiwacza prawdy, również słyszysz
miłosną piosenkę, z tym że jest to miłość duchowa, boska miłość. Inne zespoły
po prostu śpiewają miłosne piosenki do jakieś dziewczyny, ale z perspektywy
czasu wiemy, że The Beatles byli częścią czegoś większego; byli prorokami.
Blokada w czasie: Większość ich wczesnych piosenek wydaje się być tylko
głupimi piosenkami miłosnymi. To pozwoliło im na duchową komunikację z
większością ludzi. Oni osłodzili prawdę, ukryli ją w miłosnej piosence i przesłali
poszukiwaczom prawdy w świecie pod radarem. Zadziałało skoro otrzymujemy ją
teraz. To było właściwie stworzone na teraz.
Znak: Jest znak w ich piosenkach mówiący o tym, że nie jest to tylko piosenka
miłosna do dziewczyny. Znakiem jest słowo „przyjaciel”, co nie jest sposobem
w jakim skierowałbyś się do dziewczyny do której śpiewasz miłosną piosenkę.
Przykłady: Piosenka ‘’I'll Follow the Sun”, "Chociaż tracę przyjaciela, w
ostateczności będziesz wiedział. Któregoś dnia zrozumiesz, że byłem tym
jedynym.” Piosenka: “We Can Work It Out”, "Życie jest bardzo krótkie, nie ma
czasu na narzekanie i walkę mój przyjacielu.” Piosenka “Can’t Buy Me Love”,
“Kupię ci pierścionek diamentowy mój przyjacielu, jeśli tak poczujesz się
dobrze.” Piosenka: “I'll Get You”, "Więc mówię ci mój przyjacielu, w
ostateczności cię dostanę.” Dostaną nas teraz.
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W ostatniej piosence „I will get you”, mówią, „Będzie czas kiedy zmienię twój
umysł”. Chodzi im dosłownie o zmianę twojego umysłu, z umysłu ludzkości w
umysł istoty duchowej. Widzisz jaką to robi różnicę?
Oni właściwie równocześnie mówią zmień swój umysł i uczyń się moim.
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Słowa o dwóch znaczeniach: Dziewczyna, jej, kochanie, miód, ona, droga, itd.
= odbiorca. Odbiorca jest rodzaju żeńskiego, tak jak biologicznie rodzaj żeński
przyjmuje nasienie życia od rodzaju męskiego. Ktokolwiek słucha ich muzyki jest
odbiorcą, ponieważ otrzymujesz muzykę. Słowo mężczyzna, on, jemu, jego, itd =
przesyłający lub wysyłający. Zbiorowy nieświadomy poprzez The Beatles jest
przesyłającym; przesyła muzykę i wiadomość. Dom- Teraźniejszość, Bóg, itd.
Koniec=początek, itd.
Dlatego też metaforycznie Bóg jest rodzaju męskiego. Bóg daje nam życie;
my je otrzymujemy.
Kiedy mówią „ciebie” chodzi im o ciebie. Używają metafor tak jak robią to książki
religijne. Dwa znaczenia słowa „miłość” to boska miłość, która oznacza Boga,
Teraźniejszość, całkowitą świadomość, itd. Drugim znaczeniem miłości jest
miłość cielesna (mężczyzna, kobieta, miłość). Jedno znaczenie jest dla twojej
duszy, drugie dla tej tajemniczej dziewczyny.
Jeśli posłuchasz piosenek takich jak “Two of Us” (Let It Be) i “Your Bird Can
Sing” (Revolver) i “Wait”, “The Word” czy “Think For Yourself” (Rubber Soul),
zobaczysz znaczenie wyraźnie i wiesz skąd one pochodzą i do kogo mówią.
Zdasz sobie sprawę, że mówią do ciebie tu i teraz.
Innymi piosenkami w których łatwo jest zobaczyć podwójne znaczenie to
piosenki “All My Loving” (With the Beatles), “I Will” (The White Album), “Tell Me
What You See” (Help!), “No Reply” czy “What You’re Doing” (Beatles For Sale),
czy “Things We Said Today” (A Hard Day’s Night). Na tej samej płycie (A Hard
Day's Night), piosenka “I’ll Be Back” mówi nam, że wrócą, drugie przybycie, kiedy
będziemy w stanie widzieć prawdziwe znaczenie piosenek.
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Drugie przybycie: Oni wracają ale nie jako śliczni chłopcy z głowami jak mopy,
tak jak widzieliśmy ich za pierwszym razem. Tym razem zobaczymy ich jako
proroków, którymi naprawdę byli i usłyszymy duchową i prawdziwą stronę ich
muzyki. To ponownie zmieni świat. Moc i atmosfera wciąż tam są; i prawda i
życie (teraźniejszość), twoja nowa perspektywa i masz drzwi do magicznej,
tajemniczej podróży, bilet na przejazd.
„Długa i kręta droga prowadząca do twoich drzwi”, chodzi im o twoje drzwi, o
twojego ducha. Kiedy mówią, chcę być twoim mężczyzną, oznacza to, że chcą
być twoim „umysłem”, przesłać ci transmisję, poinformować cię. Kiedy mówią
„chcę trzymać cię za rękę, oznacza to, że chcą się z tobą połączyć, pokazać ci
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drogę, być z tobą itd.
Kiedy mówią ”chodź”, mają na myśli przyjść jak światło, obudzić się.
Kliknij aby posłuchać “Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My
Monkey” z White Album i zobaczysz co mam na myśli mówiąc słowo ”chodź”.
Niektóre z ich tekstów znaczą dokładnie to co mówią, a niektóre mają ukryte
znaczenia jak wszystkie teksty religijne. Czasami musisz słuchać ich wielokrotnie
zanim to ujrzysz. Ja słyszę coś innego za każdym razem kiedy ich słucham.
Nazwy płyt mają podwójne znaczenia i duchowe zabarwienie: Revolver, Rubber
Soul, Hard Day's Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, itd.
Zdjęcie na ich pierwej płycie, Please, Please Me, ukazuje Beatlesów na wyższym
poziomie niż ty z wieloma poziomami nad nimi, przedstawiając poziomy
świadomości.
Oni nie napisali tych piosenek z tym zamiarem. The Beatles mówią, że po
prostu pisali piosenkę miłosną do dziewczyny; przynajmniej taka była historia
jakiej używali jako przykrywki.
Uważam, że oni nie znali duchowej zawartości swoich piosenek dopóki nie
zostały napisane; że przyszły one z powietrza, tak jak mówią. Pochodzą od
zbiorowego nieświadomego czy Ducha Świętego, jeśli tak wolisz, nie z ich
własnych umysłów.
W taki sposób Duch Święty/zbiorowy nieświadomy komunikuje się. Zazwyczaj na
początku tego nie wiesz, ale zwykle rozumiesz to zanim wszyscy inni zrozumieją,
ale nie zawsze.
Przykład: Paul mówi, że piosenka “Martha My Dear” była napisana dla jego psa
owczarka o imieniu Martha. John powiedział, że Lucy in the Sky with Diamonds”
była zainspirowana rysunkiem jaki zrobiło jego dziecko. “Dear Prudence” było
próbą sprawienia aby siostra Mii Farrow przestała medytować i wyszła na
zewnątrz kiedy byli w Indiach.
Chociaż nie musiało to być zamierzone, oczywiste jest że są inne znaczenia,
które odczytujemy z tych jak i z większości ich pozostałych piosenek.
63

GlobalTruthProject.com

Oni nie znali prawdy: Prawdą jest, że oni nie wiedzą co znaczą ich piosenki;
nikt nie mógł wiedzieć do teraz, nawet oni.
Piosenki The Beatles zawierają rzeczy, które są po to aby wywoływać uczucie
bardziej niż myśl czy być wiadomością. Pamiętaj, rzeczy które pochodzą od
zbiorowego nieświadomego mogą być zniekształcone przez nasze umysły więc
musisz je interpretować. To umożliwia rzeczom takim jak poezja czy piosenki
oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi.
Wczesne piosenki są bardziej bezpośrednie oraz z i do serca (nie umysłu); stają
się bardziej umysłowi w ich późniejszych piosenkach. Postaraj się posłuchać ich
z tej nowej duchowej perspektywy i zobaczysz o czym mówię. Dobrym
sposobem na to aby to zrobić jest zaczęcie od ich późniejszych piosenek (abyś
zobaczył, że są duchowe) i przejście od końca do ich pierwszych piosenek.
Słuchanie ich muzyki od końca naprawdę pokazuje ci o czym oni mówią, ale nie
pojedyncze piosenki od końca.
Większość ludzi sądzi, że ich późniejsze piosnki są bardziej duchowe niż ich
wczesne piosenki, wprost przeciwnie. To wczesne piosenki zawierają najwięcej
duchowej treści, ale musisz to wiedzieć aby to usłyszeć, a ich późniejsze piosnki
pokazują ich intencję.
Ich najbardziej duchowe płyty to były ich pierwsze płyty.
Jedna z ich pierwszych płyt, „With the Beatles” z 1963 roku jest dla mnie
najbardziej duchowa. Jeśli myślisz, że ostanie płyty były tymi najbardziej
duchowymi, posłuchaj pierwszej.
Piosenka “Not a Second Time” ma teraz dużo sensu. Piosenka “I Want to Be
Your Man” dokładnie mówi “chcę być twoim umysłem”. To mówi Duch Święty.
Ich muzyka przeszła od “Please Please Me” i “Do You Want to Know a Secret”
do “I Am the Walrus” i “A Day in the Life”. Ktokolwiek kto kiedykolwiek należał do
zespołu powie ci, że to co zrobili było niemożliwe. Zespół który dał nam “I Want
to Hold Your Hand” nie mógł być tym samym zespołem który dał nam piosenkę
“In My Life", i nie był; oni zmienili się całkowicie.
Coś co się zmienia: Byli czymś co się zmieniało; to charakterystyczne dla wielu
proroków. Za każdym razem kiedy na nich patrzysz widzisz inną osobę,
ponieważ duchowa osoba zmienia się tak jak teraźniejszość się zmienia. Oni
odzwierciedlają teraźniejszość tak jak się zmienia. Ty zmieniasz się
(odzwierciedlasz życie) tak jak świat wokół ciebie się zmienia, a zmienia się on
cały czas. Posłuchaj powyższych piosenek czy jakąkolwiek wczesną i późniejszą
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piosenkę, a zobaczysz o czym mówię. Oni są całkowicie innym zespołem.
Wyglądali i brzmieli inaczej. Lubię słuchać płyt ”Sgt. Pepper’s” i „With The
Beatles”. To mocne i oświecające doświadczenie.
Wiele zespołów i artystów sprawiło, że dziewczyny krzyczały i szalały. The
Beatles również to zrobili oraz zrobili wiele rzeczy, które były inne niż wszyscy
inni muzycy czy gwiazdy popu. Przez ich muzykę przechodzi prawda i życie.
Magia: Napisali czterdzieści osiem piosenek podczas kilku tygodni spędzonych
w Indiach, kto inny mógłby to zrobić? Wiele z tych piosenek znajduje się na
White Album. Ich muzyka przyśpiesza i zwalnia; do większości z nich nie można
tańczyć. Używają dziwnych instrumentów i mrocznych dźwięków. Zrobili dziwne i
inne rzeczy.
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Tworzyli wspaniałe piosenki szybciej niż ktokolwiek inny. Przykład: John Lennon
wpadł na pomysł stworzenia piosenki "Instant Karma”, pożyczył pianino i nagrał
ją całą w jeden dzień. Większość ludzi musi pracować nad piosenką przez długi
czas zanim zacznie ona dobrze brzmieć i rzadko jest to przebój. The Beatles
robili to przez cały czas.
Piosenka Instant Karma mówi większość tego co zawiera ta książka w
jednej piosence.
Kiedy prawdziwa muzyka do mnie przychodzi - muzyka z niebios, muzyka
która przekracza zrozumienie - to nie ma nic wspólnego ze mną, ponieważ
ja jestem tylko kanałem. Jedyną radością dla mnie jest to kiedy jest mi ona
dawana i kiedy mogę ją transkrybować jak medium…to są momenty dla
których żyję. John Lennon
George Martin, ich producent, powiedział, że The Beatles tworzyli piosenki o
wiele szybciej niż jakikolwiek inny zespól z którym pracował wcześniej czy
później. Powiedział, że piosenki i płyty wydawały się rosnąć same.
Nie staram się powiedzieć, że nie pracowali tak ciężko jak każdy inny. Pracowali,
ale staram się pokazać, że byli bardziej zainspirowani niż jakakolwiek inna grupa
ludzi. Wszystkim tym czym jest prorok to jest osoba lub grupa ludzi która może
połączyć się z czymś spoza jej własnego umysłu przez jakiś okres czasu i
kanalizować lub przynosić do świata coś spoza niego co wyjawia boską prawdę i
życie.
Ich piosenki zmieniły się i oni się zmienili w bardzo krótkim okresie czasu. Tak
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jak ich wzajemne relacje się pogorszyły, tak ich muzyka stała się lepsza. Po tym
jak The Beatles się rozstali, dwóch z nich wprowadziło swoje żony (nie będące
muzykami) do swoich nowych zespołów. Kto inny mógłby lub zrobiłby to? Było
coś za nimi co nie mogło być zatrzymane, coś co dało im moc do robienia rzeczy
których żaden inny zespół nie zrobił wcześniej ani później.
Inną rzeczą która uczyniła ich innymi od pozostałych zespołów było to, że
wszyscy byli równi. Znałeś każdego z nich po równo. Kiedy mówili razem w
wywiadach, byli jak jedna osoba. Jeden mógł mówić ale nie miało znaczenia kto
to był; wychodziło to od nich wszystkich. To naprawdę jest inne i pokazuje
czynnik duchowy który ich wyróżnia.
Ich twórczość solowa również była bardzo duchowa. Przykład: Z piosenki John
Lennona „Yer Blues”, „Moja matka była z nieba, mój ojciec był z ziemi, ale ja
jestem ze wszechświata i ty wiesz co ma wartość”. Nie może być to bardziej
wyraźne. Piosenki „Gimme Some Truth”, „Mind Games”, „Real Love” i „Imagine”
również mówią ci w jakim punkcie się znajdował.
Na początku nie zrozumiesz wszystkiego, więc nie staraj się nawet o tym myśleć,
a zrozumiesz więcej za każdym razem kiedy będziesz słuchał. Pamiętaj tylko, że
mówią do ciebie kiedy ich słuchasz.
To ma sens; ty jesteś tym który słucha i nikt inny nie jest. Gdyby piosenka
była dla kogoś innego, to nie miałoby sensu.
Wszystko co przychodzi do ciebie jest tylko dla ciebie. Tak samo jest z tą
książką. Jest ona tylko dla ciebie kiedy ją czytasz.
Ich niesamowity sukces to najbardziej oczywisty znak tego jak inni byli. W ciągu
ostatnich czterdziestu lat niektóre inne zespoły pobiły ich rekord w sprzedaży
płyt, ale gdyby miały one konkurencję taką jaką mieli The Beatles i samych The
Beatles jako konkurencję, nie poszłoby im tak dobrze. Oni mogli być
największymi ludźmi sukcesu którzy kiedykolwiek żyli, ponieważ byli prorokami
którzy odnieśli sukces za swojego życia.
Miłość nigdy nie odniosła takiego sukcesu.
Wszyscy byliśmy na tym statku w latach sześćdziesiątych, naszego
pokolenia, statku który miał odkryć nowy świat i The Beatles byli bocianim
gniazdem tego statku. John Lennon
65
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Jabłko: Przejście nie mogło zdarzyć się w latach sześćdziesiątych; nie był to
właściwy czas. Potrzebowaliśmy komputerów i Internetu. Nie czytałbyś tej książki
gdyby nie Internet. Ostateczna prawda musiała dotrzeć przez Internet za darmo,
ponieważ książki kosztują pieniądze i nie są dostępne dla wszystkich.
Nie uczyłbyś się prawdy teraz gdyby nie było jej w Internecie za darmo.
Jabłko ma związek z każdym większym krokiem w ewolucji ludzkości. Jabłko w
Ogrodzie Eden było stworzeniem ludzkości (rodzaju umysłowego), jabłko
spadające z drzewa, to wtedy Newton zdał sobie sprawę z praw ruchu i dał
początek liczeniu. Następnie było Apple Records (Jabłko Płyty), firma
fonograficzna Beatlesów i Apple Computers (Jabłko Komputery), początek
używania komputerów na szeroką skalę. Inny zbieg okoliczności?
Ludzie mówią, że jabłko w Ogrodzie Eden i w historii Newtona nigdy naprawdę
się nie wydarzyły, i nie wydarzyły się. Nie ma znaczenia czy wydarzyło się to
naprawdę czy nie, ponieważ większość ludzi sądzi, że tak; dlaczego tak sądzą?
Ktoś umieścił jabłko w największych wydarzeniach w ludzkiej ewolucji. Gdyby
naprawdę się nie zdarzyło, jest to nawet bardziej magiczne i czyni z tego nawet
większy znak o istnieniu boskości w naszych życiach. Słowo jabłko oznacza „zło”
po łacinie, a zło („evil” w języku angielskim) oznacza od końca życie („live” w
języku angielskim).
Zamrożeni w czasie: Czas jest teraz i muzyka The Beatles wciąż tutaj jest,
dokładnie tak jak była wtedy. Właściwie została zremasterowana i teraz jest
nawet lepsza. The Beatles zostali zamrożeni w czasie, wciąż młodzi czekają aż
ewoluujemy wystarczająco aby usłyszeć to co zawiera ich muzyka, tak jak inni
prorocy i wizjonerzy czekają na nas aż zrozumiemy co powiedzieli i co mieli na
myśli.
Do teraz piosenka „Yesterday” nie miała nawet sensu. Pierwszy raz zaśpiewali ją
u szczytu swojego sukcesu. Dlaczego mieliby pragnąć przeszłości czy wczoraj
będąc u szczytu swojego sukcesu? Ma to całkowity sens kiedy posłuchasz jej
teraz. Wiele z ich piosenek ma sens tylko teraz. The Beatles są na teraz.
Boska magia znajduje się w całej dobrej muzyce w pewnym stopniu, w większym
czy mniejszym, ponieważ pochodzi ona spoza umysłu i istnieje tylko w
teraźniejszości. The Beatles są w ogromnej mierze jej największym, najbardziej
skoncentrowanym źródłem.
Lubię muzykę sprzed pojawienia się the Beatles, ponieważ był to prostszy świat i
muzyka to odzwierciedlała.
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Dlatego też lubię wczesne piosenki The Beatles tak jak pierwszą piosenkę The
Beatles jaką słyszałem “From Me to You” (Beatles 62-65). Kilka innych takich jak
“I Should Have Known Better” (A Hard Day’s Night), “Thank You Girl” i “She’s a
Woman” (Past Masters), “There’s a Place” (Please Please Me), “Hold Me Tight”
(With the Beatles), “Tell Me Why” i “I Feel Fine” (Beatles 62-65).
Następujące piosenki to kilka innych piosenek The Beatles ze słowami
znaczącymi dwie różne rzeczy; zobacz czy możesz usłyszeć ukryte znaczenia.
Hey Bulldog, Yellow Submarine
Cry Baby Cry, The White Album
Glass Onion, The White Album
Lady Madonna, Beatles 1
Across the Universe, Let It Be
Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2
I’m Looking Through You, Rubber Soul
Ask Me Why, Please Please Me
I’m Only Sleeping, Revolver
Real Love, Anthology 2
Sexy Sadie, The White Album
You Won’t See Me, Rubber Soul
Baby’s in Black, Beatles For Sale
The Night Before, Help!
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt. Pepper's
With a Little Help from My Friends, Sgt. Pepper's
66
Nie słucham muzyki The Beatles tylko aby słuchać muzyki. Ich muzyka jest w
swojej jedynej kategorii. Słucham The Beatles z tych samych powodów dla
których czytam Biblię i inne książki religijne. The Beatles są częścią mojej religii,
łącznie z golfem, surfingiem, romansem, hotrodami, klasycznymi samochodami,
łodziami, jedzeniem i wszystkimi innymi rzeczami.
Ich muzyka pomaga mi być w teraźniejszości i na duchowej drodze. The Beatles
są po prostu kolejną rzeczą, która czyni moją religię przyjemniejszą niż
większość innych.
Moja religia to teraźniejszość i wszystko co w niej.
Ostatnia linijka w ich last song medley, na ostatniej płycie którą wydali The
Beatles, Abbey Road, mówi wszystko. „Golden Slumbers”, „Carry That Weight”,
„The End”. Mówi „I w ostateczności miłość jaką bierzesz równa jest miłości
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jaką tworzysz.”
Innymi słowy, im więcej miłości czerpiesz od życia albo akceptujesz od życia,
tym więcej będziesz w stanie jej stworzyć lub odzwierciedlić z powrotem do ludzi.
To najważniejsza rzecz do zrobienia. Ludzie myślą, że oznacza to, że im więcej
miłości tworzysz, tym więcej miłości weźmiesz, ale rozumieją to odwrotnie. Nie
możesz tworzyć miłości; tylko Bóg/życie może tworzyć miłość. Możesz jedynie
wpuścić ją do środka i odzwierciedlić z powrotem na zewnątrz. Im więcej miłości
przyjmujesz, tym więcej możesz jej tworzyć i odzwierciedlać z powrotem do
ludzi.Pamiętaj wszystko jest odwrotnie.
Słyszałem, że ostatnie prawdziwe słowa piosenki którą nagrali były, „Jeden, dwa,
trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wszystkie dzieci idą do nieba.”, co również jest
prawdą.
Teraz jest czas aby zacząć słuchać muzyki The Beatles nowymi uszami, nie
dla rozrywki. Tym razem słuchaj tylko dla jej duchowej wartości.
Nawet jeśli nie lubisz ich muzyki, łatwiej jest słuchać ich niż czytać religijne
książki. To bezbolesny sposób na codzienne otrzymywanie zastrzyku prawdy.
Słuchaj ich aby uczyć się prawdy, a będziesz ich słuchał po raz pierwszy.
Rock and roll: Cały rock and roll robiony jest przez młodych ludzi do młodych
ludzi. Dzisiejsze dzieciaki muszą zrozumieć, że nie będą słuchać muzyki dla
starych ludzi, muzyki ich rodziców. Będą słuchać muzyki wykonywanej przez
dzieciaki w ich wieku.
George miał tylko piętnaście lat kiedy dołączył do zespołu; zaczęli jako zespół
nastolatków. Napisali najlepsze piosenki będąc nastolatkami i rozpadli się mając
dwadzieścia kilka lat.
Muzyka The Beatles tworzona jest przez młodych ludzi dla młodych ludzi teraz i
na zawsze. Jest bardziej muzyką tego pokolenia niż była naszego, ponieważ te
pokolenie ją zrozumie. My nie rozumieliśmy; myśleliśmy tylko że rozumieliśmy.
Teraz jest na to odpowiedni czas. Obudźcie się dzieciaki; wszystko jest
teraz dla was.
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Dzisiejsze dzieciaki muszą zrozumieć, że cały rock and roll to jest ich muzyka.
Mają swoją nową muzykę i cały rock and roll, który był wcześniej, ponieważ w
całości stworzony był przez młodych ludzi w ich wieku. To jest jeden z powodów
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dlaczego dzisiejsze dzieciaki mają lepiej niż jakiekolwiek pokolenie dzieciaków
które było wcześniej. Muszą domagać się całej swojej muzyki.
To nie zbieg okoliczności, że w wielu stacjach radiowych jest show zwany:
„Śniadanie z The Beatles” w niedzielne poranki. Podświadomie większość ludzi
wie, że jest w nich coś duchowego. John and George mogli umrzeć fizycznie ale
są wciąż z nami w duchu i w prawdzie i w piosence. Nie czekajmy aż umrą dwaj
pozostali zanim się obudzimy.
Mówiąc o reinkarnacji w 1968 roku, George Harrison powiedział: „Jesteś
reinkarnowany aż osiągniesz prawdziwą Prawdę”.
Wszystko jest na teraz: Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko co
wydarzyło się w przeszłości było po to aby pomóc nam znaleźć prawdę i życie
teraz. To nie tylko muzyka The Beatles; ale dotyczy to całej wspaniałej muzyki.
Dobrym przykładem jest muzyka klasyczna.
Ponieważ dorastałem w erze rock and rolla, nigdy nie doceniałem muzyki
klasycznej. Kiedy się obudziłem, byłem zadziwiony, że nagle podobała mi się
część muzyki klasycznej tak samo jak rock and roll. Najlepszym przykładem jest
Dziewiąta Symfonia Beethovena. Zawiera w sobie ducha podboju, więc została
ukradziona i użyta przez dyktatorów i tyranów takich ja Stalin i Hitler odkąd
została napisana. Była idealna do inspirowania armii idących na walkę ale
Beethoven napisał ją w dokładnie odwrotnym celu.
Większość ludzi myśli, że jest ona tylko instrumentalna i nie ma żadnych słów,
ale właściwie napisana została do wiersza niemieckiego poety Friedricha Von
Schillera pod tytułem „Oda do Zabawy”. Jest on o ludzkości stającej się jednym
braterstwem. Napisany został przed czasem, ponieważ do teraz było to
niemożliwe aby ludzkość stała się jednością.
Muzyka ta rzeczywiście inspiruje do podboju do podboju ducha. Jak się
obudzisz, posłuchaj jej, a będziesz zadziwiony jak idealnie uosabia ten podbój.
Tak jak piosenki The Beatles będziesz jej słuchać po raz pierwszy. Możesz
znaleźć wiele jej wersji na Youtube.
Słuchanie muzyki The Beatles jest dobrym sposobem na dzielenie
teraźniejszości i ostatecznej prawdy z ludźmi, ponieważ każdy może odnieść się
do niej na swoim własnym poziomie.
Nie oszukuj dzieci o Świętym Mikołaju; powiedz im prawdę o The Beatles. Ich
prawdziwa historia jest wspanialsza niż jakikolwiek mit.
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W starożytnym Egipcie, chrząszcz („beetle” w języku angielskim) był symbolem
wiecznego życia; kolejny zbieg okoliczności?
Oni powiedzieli, że wrócą… ”I’ll Be Back” (video retrospektywne)
„Życie z zamkniętymi oczami jest łatwe, źle rozumiejąc wszystko to co się
widzi.” „Strawberry Fields Forever”
Wszystkim czego potrzebujesz jest miłość. Właściwie wszystkim czego
potrzebujesz jest prawda. Najpierw potrzebujesz prawdy. Prawdziwa miłość
przychodzi tylko wtedy kiedy znasz prawdziwe życie.
Wszystkim czego potrzebujesz jest miłość, do prawdy!
O tym wszystkim mówią w powyższych piosenkach. Bóg to miłość. Miłość jest
wszystkim ale jedynym sposobem aby otrzymać i znać wszystko, jest zdanie
sobie sprawy z tego, że jesteś niczym.
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Natura Niczego (69-72)
Natura niczego: Jeśli wyeliminujesz wszystko co jest fizyczne (materię/energię),
pozostajesz bez niczego (bez żadne rzeczy). Nic jest całkowicie pustą
przestrzenią, zupełnym zimnem, ciszą i ciemnością. Nic jest nieskończone,
wieczne i niezniszczalne. Nie porusza się, nie musi. Ono już jest wszędzie.
Wszechświat jest w 99.999% pustą przestrzenią, włączając nasze własne ciała.
Wszystkie fizyczne rzeczy zrobione są z atomów które są w większości
pustą przestrzenią. Jeśli jądro jest rozmiaru kolorowej kulki ze szkła
marmurowego, elektrony mogłyby być nitkami kurzu w odległości połowy
mili. Każda fizyczna rzecz zawiera w sobie aż tyle owej pustej przestrzeni.
Gdybyś usunął całą pustą przestrzeń z ludzkich ciał pozostawiając tylko
elektrony i inne cząsteczki mniejsze od atomu, całe siedem bilionów ciał ludzkich
zmieściłoby się w przestrzeni kostki cukru.
Prawdziwa perspektywa: Sposób w jakim nasz system słoneczny ukazany jest
w książkach nie daje ci jego prawdziwego obrazu. Pokazuje słońce i inne planety
krążące wokół niego w kołach, których nie można zmierzyć. Nie mogliby
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umieścić ich w książkach gdyby można było je zmierzyć. Obecny pomiar jest
mniej więcej taki; gdyby słońce miało rozmiar piłki do gry w koszykówkę, Ziemia
byłaby rozmiaru piłki do baseballa i znajdowałaby się od niego w odległości 93
stóp. Pluton, najbardziej zewnętrzna planeta w naszym systemie, byłaby
ziarenkiem piasku w odległości ponad pół mili. Kolejna gwiazda poza naszym
systemem słonecznym znajdowałaby się w odległości tysięcy mili.
Światłu, które przebywa około stu osiemdziesięciu sześć mil na sekundę,
zajmuje 8 i pół minuty dotarcie od słońca do naszej planety. Ziemię okrąży
siedem razy na sekundę, ale zajmuje mu cztery lata dotarcie do następnej
gwiazdy poza naszym systemem słonecznym oraz 2,5 miliona lat dotarcie do
następnej galaktyki.
To daje ci większy obraz tego jak dużo pustej przestrzeni znajduje się w naszym
wszechświecie. Większość wszystkiego to nic.
Co jest szybsze, prędkość światła czy prędkość ciemności? Wyłącz światło i
spróbuj dotrzeć do łóżka zanim zrobi się ciemno. Żartuję, ale staram się tutaj coś
pokazać. Nie możesz wyłączyć „niczego” czy coś jemu zrobić. Ono zawsze
pozostaje takie samo. Zawsze jest wszędzie przez cały czas.
Nic jest naprawdę czymś.
Ogólne równania względności Einsteina pokazują, że przestrzeń się zgina i
udowadniają, że coś jest naprawdę czymś wraz z substancją. Przypuszczalnie
pusta przestrzeń ma kształt i jest to kształt przestrzeni, która tworzy grawitację,
która kontroluje i tworzy cały wszechświat. Utrzymuje planety w orbicie, sprawia,
że słońce i inne planety świecą i jest to pusta przestrzeń, nic.
Wartość ogólnej względności: Zawsze zastanawiałem się jaka była praktyczna
korzyść z ogólnej względności i teraz wiem. Udowadnia ona, że nic jest czymś i
w rzeczywistości kontroluje i tworzy cały wszechświat.
Nic sprawia, że wszystko się dzieje: Tworzy grawitację, grawitacja tworzy
planety i gwiazdy, gwiazdy koncentrują w sobie i uwalniają całą energię i materię.
Dlatego też wszystko fizyczne pochodzi od i jest stworzone przez nic. 0=2.
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Nasz duch jest również jak nic. Jest to tak zwana pusta przestrzeń pomiędzy
wszystkim. Większość wszystkiego to nic, i łączy to wszystko wszędzie.
Nasze najważniejsze, nieśmiertelne ja czy dusza jest jak białe prześcieradło na
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którym zapisane jest fizyczne życie, ciemność która daje światłu miejsce do
świecenia, cisza która daje dźwiękowi miejsce do bycia usłyszanym,
nieskończone stadium w którym odgrywa się gra życia. Nic to więcej niż coś.
Jest całkowicie czymś przeciwnym niż ludzie myślą. Niemożliwe jest aby twój
umysł to zrozumiał; wszystko co możesz zrobić to wiedzieć, że to prawda i być
tym.
Są pewne rzeczy, które znajdują się poza umysłem, dosłownie. Możesz je
znać czy w tym przypadku być nimi tylko kiedy twój umysł jest otwarty.
Nie możesz doświadczyć niczego: Nie patrzysz wewnątrz siebie aby znaleźć
siebie tak jak mówią niektóre wschodnie religie; tam nic nie ma. Nie możesz
zobaczyć ani doświadczyć niczego; to niemożliwe. Możesz być jak nic, ale nie
doświadczyć tego. Nie ma nic do doświadczenia.
To co dokonuje doświadczania nie może być doświadczone.
Duchowa perspektywa: Nie patrzysz wewnątrz, robisz coś odwrotnego,
patrzysz na zewnątrz poprzez swoje zmysły. Kiedy doświadczasz wszystkiego
jednocześnie jesteś niczym. Musisz być niczym aby doświadczyć wszystkiego.
Jeśli jesteś czymś nie ma miejsca na wszystko. Jest to perspektywa duchowa.
Patrzysz na zewnątrz z niczego na wszystko, znikąd do wszędzie, od bezruchu
do ruchu, z ciemności do światła.
Ciekawe jest, że słowo ”nigdzie” (nowhere w języku angielskim) jest
również „teraz tutaj” (now here w języku angielskim).
Obserwujący/świadek: Perspektywa istoty duchowej jest taka jakbyś siedział w
ciemniej sali w teatrze oglądając życie. Gdyby sala nie była ciemna, nie mógłbyś
zobaczyć tego co dzieje się na scenie. Twoja dusza czy duch znajduje w się w
ciemniej cichej próżni która jest otwarta na życie. Ty jesteś próżnią i wszystkim
co niej, niczym i wszystkim równocześnie.
Ludzie, ludzkość żyje jak swoje fałszywe śmiertelne ja umysłowe, a powinni żyć
jak ich nieśmiertelne ja duchowe, dokładne przeciwieństwo sposobu w jakim żyją
teraz. Jeśli jesteś całkowicie otwarty, życie wypełnia próżnię całkowicie. Całe
życie przychodzi do ciebie; jest tobie dane przez życie. Ty jesteś jedynie
odbiorcą.
Ty nie tworzysz życia; wszystkim co możesz zrobić to żyć je i odzwierciedlać to
co otrzymujesz. Życie porusza się na około i poprzez ciebie. Kiedy jesteś
całkowicie otwarty, nic zostaje całkowicie zastąpione wszystkim.
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Równanie zjednoczonego pola: Święty graal fizyki, nauka która stara się
wyjaśnić wszystko matematycznie jest czymś co nazywa się równanie
zjednoczonego pola. Wyjaśniłoby to w matematycznym równaniu dlaczego
wszystko robi to co robi. Nie byli w stanie tego zrobić, ale nie brali pod uwagę
pola ani nie starali się dodać go do równania. Pole jest tym co nazywamy
niczym.
Nadałbym temu nowy matematyczny symbol. Dobrym symbolem i modelem na
życie we wszechświecie byłoby puste koło. Koło przedstawia energię/pozytyw,
przestrzeń wewnątrz koła przedstawia nic/negatyw.

Kiedy rozwiązanie jest proste, Bóg odpowiada.
Albert Einstein
2 = 0 mówi wszystko: Obydwa są dwoma przeciwieństwami w równowadze,
jedno pozytywne, drugie negatywne, jedno drugie niweluje, równe są niczemu i
wszystkiemu, przedstawiane przez nowy symbol. Jest nim równanie
zjednoczonego pola. Funkcjonuje ono również odwrotnie, 0 = 2.
Wszystko powinno być tak uproszczone jak jest to możliwe, ale nie
odrobinę prościej. Albert Einstein
Możesz zrozumieć wszechświat jedynie jeśli patrzysz na niego z perspektywy
życia. Nigdy nie będzie prawdziwie zrozumiany z perspektywy umysłu ponieważ
umysł nie może postrzegać „niczego” jako to czym naprawdę jest ani zrozumieć
niczego nieskończonego, co jest prawdziwą naturą wszystkiego.
Duch jest bardziej jak ciemność niż światło.
Ludzie myślą, że duch jest jak światło. To dlatego, że światło ukazuje to co było
ukryte w ciemności; przedstawia życie, a ciemność przedstawia śmierć. Dobrzy
ludzie noszą biel, a zło lubi to co ciemne. Ciemność przedstawia zło, a światło
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przedstawia dobro. Jest to niezrozumienie, nieprawda. Prawdą jest odwrotność;
światło jest bardziej jak zło, a ciemność jest bardziej jak Bóg czy dobro. To
dlatego, że duch jest jak ciemność. Ciemność jest niczym i taki też jest duch.
Światło jest czymś, formą energii; duch nie ma energii.
Nie mówię, że światło to zło; mówię jedynie, że jako metafora Boga jest to
wychodzenie poza linię. Duch ma więcej wspólnego z ciemnością lub niczym.
Umysł tak jak światło jest formą energii, a umysł tworzy zło w naszych życiach,
więc światło nie powinno być kojarzone z duchem, może być jedynie w
kontekście oświecenia.
Zastępować ducha: Umysł jest formą energii i ponieważ nią jest, zawsze
będzie zastępował ducha, tak jak ciemność zawsze będzie zastępować światło.
Moc umysłu: Dlatego też, nie możesz żyć całkowicie bez umysłu kiedy są inne
aktywne umysły starające się z tobą komunikować. Umysł może zawsze
wtargnąć do ducha, ale duch nigdy nie może wtargnąć do umysłu. Duch jest
próżnią, i umysł zawsze będzie starał się ją zapełnić.
Mógłbyś powiedzieć, że umysł jest mocniejszy od ducha i miałbyś rację, z
wyjątkiem tego, że duch nie potrzebuje mocy aby coś zrobić. On już jest
wszędzie i jest największą częścią wszystkiego, więc ducha można by
postrzegać jako ostateczną siłę; jest to po prostu to co jest. Jest automatycznie
tam gdzie nie ma energii. Duch jest jedyną rzeczą we wszechświecie, która nie
potrzebuje energii aby istnieć. Umysł jest agresywny; duch jest pasywny. Dlatego
też musisz być sam albo wśród ludzi którzy znają prawdę aby być spełnionym.
Będziesz o wiele bardziej świadomy niż ludzie którzy nie znają prawdy, ale nie
będziesz w stanie być całkowicie otwarty, całkowicie spełniony wśród aktywnych
umysłów.
Jest to kłopot, ale tak jest i będzie tak dopóki wszyscy nie poznają prawdy.
Dlatego też musisz nauczyć się doświadczać prawdziwego życia najpierw
samemu. Musisz zacząć oddalać się od umysłu tak bardzo jak możesz kiedy
tylko możesz. W ostateczności otrzymujesz wkład od innych umysłów, tak jak
przyjmujesz całą inną energię i nie jest to takie złe, ale nie jest też tak dobre jak
energia, którą otrzymujesz bezpośrednio od życia.
Znaczące problemy jakie mamy nie mogą być rozwiązane na tym samym
poziomie myślenia na jakim je stworzyliśmy. Albert Einstein
Nowy umysł: Nowy i ulepszony umysł będzie z tobą na zawsze. Zacznie od
początku od każdej śmierci i narodzin, ale będzie rósł w zbiorowego
nieświadomego na zawsze. Duża różnica jest taka, że będzie twoim sługą, nie
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panem. Twój umysł stanie się twoim zaufanym przyjacielem. To jest ważna i
konieczna część boskiej formy życia.
71
Wszystko jest Umysłem
Człowiek patrzy na otwarte pole i myśli, „Mógłbym wybudować tam dom” i
wkrótce stoi tam dom. To co zaczyna się jak nic, jedynie jako myśl, ujawnia się
jako coś. Umysł Boga po prostu robi tak ze wszystkim co istnieje.
Eksperyment podwójnej szczeliny udowadnia, że umysł wpływa na energię
i materię. Kiedy promień laserowy jest obserwowany, zmienia się z fali w
cząsteczkę, więc umysł obserwującego wpływa na energię i jest niewidzialnie
połączony z cząsteczkami.
Różnicą pomiędzy sposobem w jakim ujawnia się umysł zwierzęcy i sposobem w
jakim ujawnia się umysł duchowy jest to, że umysł duchowy robi to na poziomie
cząsteczek mniejszych od atomu, na poziomie na którym tworzone są energia i
materia. Umysł ludzkości ujawnia się na poziomie powyżej poziomu cząsteczek
mniejszych od atomu, świata którego jesteśmy świadomi, z wyjątkiem rzadkich
momentów takich jak eksperyment podwójnej szczeliny kiedy stajemy się
świadomi kwantowego zachowania albo zjawiska poniżej poziomu atomowego.
Duchowy umysł mógłby być nazwany umysłem tego co religie nazywają
Bogiem.
Wszystko pochodzi z niczego. Pochodzi od myśli. Rzeczy stworzone przez
człowieka pochodzą od umysłu człowieka. Niższe zwierzęta pochodzą od umysłu
niższego zwierzęcia. Wszystko inne we wszechświecie pochodzi z umysłu Boga
(tego co jest). Umysł istnieje, ale nie w konwencjonalny sposób tak jak istnieje
masa i energia. Istnieje on tak jak istnieje przestrzeń w kształcie czegoś. Istnieje
on, ale nie istnieje. To jest jak ”nic jest czymś”. Jest to na skraju rozumienia, jak
nieskończoność.
Umysł Boga = Zbiorowa wola całego w pełni rozwiniętego życia we
wszechświecie.
Nie wszystkie myśli, ale pewne rodzaje myśli tworzą ruch i zmieniają nic w coś.
Chcę znać myśli Boga, reszta to szczegóły. Albert Einstein
E=MC2 to przykład myśli Boga. Atomy, bloki budujące całą materię są naprawdę
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tylko ruchem, energią poruszającą się tak szybko w kółko, że wydają się i
funkcjonują jak coś trwałego. Tak właśnie ruch staje się fizyczny. Gdyby ruch w
atomie zatrzymał się, zamieniłby się w nic. Jeśli atom jest rozdzielony, uwalnia
energię na zewnątrz w prostej linii i ujawnia się jako eksplozja jądrowa.
E=MC2 mówi ci jak dużo siły czy energii uwalniane jest z danej ilości masy lub
materii stałej kiedy atom się dzieli.
Wszystko jest ruchem; myśl tworzy wszystko w fizycznym
wszechświecie. To nie znaczy, że każda fantazja jaką masz się spełni, tylko ta
która jest w zgodzie z umysłem człowieka lub duchowym umysłem. To co
ujawnia się z umysłu człowieka jest tymczasowe; rzeczy z umysłu duchowego są
na zawsze.
Czas aby umysł duchowy zaczął ujawniać się na Ziemi.
Myśli człowieka mogą i ujawniają się w fizycznej rzeczywistości. Objawiają się
obecnie jako to wszystko co rasa ludzka zbudowała i to co rasa ludzka robi,
korporacje, religie, nauka, itd. Świat stworzony przez człowieka przedstawia w
jaki sposób człowiek myśli. Większość tego nie jest tym co myśli Bóg. Ludzkość
czy umysł ludzi jest w trakcie procesu oddalania się od umysłu zwierzęcego i
stawania się umysłem Boga. Każdy człowiek wie czym jest i co robi.
Człowiek nie jest niczym więcej niż produktem swoich myśli. Tak jak myśli,
taki się staje. Mohandas Gandhi
Teraz kiedy prawda życia może być ujrzana, ta ewolucja zacznie nabierać
tempa. Zaczynamy być w stanie widzieć różnicę pomiędzy tworem zwierzęcego
umysłu a tworem umysłu Boga. Zaczynamy również widzieć, że potrzebujemy
umysłu Boga aby stworzyć niebo na Ziemi.
Boski program: Ta książka to tylko duchowe myśli, boski program który jest
teraz zapisywany na twoim umyśle. Zmieni on ciebie i resztę ludzkości w byty
duchowe i stworzy niebo na Ziemi.
Ważne jest aby uprościć sposób w jakim widzisz i znasz życie, ponieważ jest to
jedyny sposób w jakim może być ono znane. Może to być nieskończenie
skomplikowane i staranie się zrozumieć to wszystko jest tym co ludzkość stara
się robić. Musimy pójść inną drogą i widzieć i znać je w najprostszy sposób,
ponieważ jest to jedyny sposób w jakim możemy znać wszystko to co może być
znane. Nigdy nie możemy poznać wszystkich szczegółów; są one nieskończone i
jest to niemożliwe, ale możemy znać prosty ogólny obraz życia. To jest to co ta
książka próbuje zrobić.
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Wszystko powinno być uproszczone tak jak to możliwe, ale nie odrobinę
prościej. Albert Einstein
W tej książce mówię nie myśl, oczyść swój umysł, ponieważ to co zostaje jest
umysłem Boga, umysłem samego stworzenia. Jeśli pozwolisz umysłowi Boga
stać się twoim umysłem, niebo ujawni się w twoim życiu kiedy umrzesz lub kiedy
wystarczająca ilość ludzi w zwierzęcym świecie w jakim teraz jesteśmy ujrzy
prawdę.
BÓG = TO CO JEST = ŻYCIE = TERAŹNIEJSZOŚĆ
72

Życie i Umieranie (73-76)
Życie jest tym co ci się przydarza podczas kiedy zajęty jesteś robieniem
innych planów. John Lennon
Planowanie na przyszłość: Większość ludzi będąc młodymi dorosłymi wkłada
dużo wysiłku w planowanie swojej przyszłości. Problem polega na tym, że
przyszłość nigdy tak naprawdę nie przychodzi. Do wieku średniego mogą mieć
albo nie mieć pieniędzy, ale już dłużej nie mają młodości i złudzenia odnoście
wymarzonej przyszłości. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że ich
marzenia się nie spełnią, przynajmniej nie tak jak o nich marzyli, albo zrobili to co
zaplanowali i nie było to czym myśleli i mieli nadzieję, że będzie; nie
usatysfakcjonowało ich to na długo. Zaczynają przypominać sobie dobre, stare
czasy, które w rzeczywistości nie były takie dobre. Ludzie przechodzą od
fantazjowania o przeszłości do fantazjowania o przyszłości. Tracą teraźniejszość
w tym samym czasie. Ludzie żyją całe swoje życie nie żyjąc w ogóle. Ich
przyjaciele zaczynają umierać, a ich zdrowie się pogarsza. Zaczynają widzieć, że
idą w kierunku choroby, starego wieku i śmierci.
Zaczynają zdawać sobie sprawę z tego że ich życie ich ominęło i kierują się ku
ruinie, nie zdając sobie z tego sprawy. Potem mówią swoim dzieciom aby robiły
to samo czego oni sami zostali nauczeni, ponieważ nie wiedzą co innego im
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powiedzieć. W ten sposób przechodzi to z pokolenia na pokolenie, grzechy ojca
przenoszą się, ślepy prowadzi ślepego, tak jak mówi Biblia. To tragiczne i nie jest
już konieczne.
W kwiecie życia: Możemy żyć przeciętnie około osiemdziesiąt lat, ale nasz kwiat
życia jest znacznie krótszy. Dla większości ludzie trwa on około dziesięciu lat, dla
większości kobiet trwa on około pięciu lat, ponieważ młodość i uroda fizyczna są
tak ważne. Cały ten wysiłek jest po to aby przygotować się na przyszłość która
utkwiona jest pomiędzy młodym a starym wiekiem.
Te kilka lat nie jest takie wspaniałe, nawet dla ludzi którzy mają wystarczająco
dużo szczęścia aby zrealizować swoje plany; nawet jeden na milion który
zrealizuje swoje marzenia z dzieciństwa jest rozczarowany. Po co? Nawet dla
tych nielicznych którym udaje się spełnić swoje wielkie marzenie, którzy stają się
sławni w sporcie czy show businessie, trwa to jedynie kilka lat. Ludzie muszą
ujrzeć ogólny obraz, swoje nieśmiertelne życie.
Istota duchowa jest w kwiecie życia przez cały czas.
Nie mówię, że ludzie nie powinni przygotowywać się na przyszłość. Musisz
zrobić coś ze swoim życiem, a zdobycie wykształcenia które pomoże innym i
tobie jest rzeczą, którą należy zrobić. Pracowanie aby pomóc innym i sobie jest
również właściwym sposobem spędzania czasu. Mówię o tym, że możesz robić
te rzeczy i jednocześnie zajmować się sobą duchowo. Sukces i pieniądze będą
przychodzić i odchodzić, bez względu na to zrobisz, ale życie zawsze jest z tobą,
więc jest ono tym co ma największe znaczenie.
Jeśli zajmiesz się teraźniejszością (będziesz żyć w teraźniejszości), przyszłość
sama się sobą zajmie, tak jak mówi powiedzenie. Zawsze stawiaj teraźniejszość
na pierwszym miejscu przed przyszłością i przeszłością, a będziesz na właściwej
drodze. Życie w teraźniejszości nie znaczy, że nie znasz przeszłości ani
przyszłości. Musisz znać prawdziwą przeszłość i prawdziwą przyszłość aby znać
prawdę i żyć w teraźniejszości.
Żyj każdy moment tak jakby był to twój ostatni taniec na Ziemi.
Carlos Castaneda
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Nawet jeśli ludzie wciąż myślą o przeszłości i przyszłości, nie widzą ich
prawdziwie. Umysł uniemożliwia ludziom ujrzenie teraźniejszości jak również
ujrzenie prawdziwej przeszłości i przyszłości.
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Nikt tak naprawdę nie patrzy dalej niż sto lat. Co dzieje się wtedy?
Większość ludzi nie patrzy dalej niż pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat albo dalej
niż śmierć, ponieważ myślą, że to jeszcze daleko lub że nie ma nadziei; śmierć
oznacza śmierć, inaczej wierzą w mit. Nie mogliby się bardziej mylić.
Kiedy wiesz, że umrzesz i że życie jest krótkie, nie powinieneś się na to
przygotować? Potrzebujesz długoterminowego planu, który wykracza poza
te życie i śmierć.
Ktoś kiedyś powiedział, że „ludzie żyją w cichej desperacji”. Prawda jest taka, że
żyją w ignorancji. Ludzie są tak zajęci grą w gierki umysłowe, że nigdy nie widzą
albo nawet nie wyobrażają sobie, że naprawdę jest inna droga, droga do miejsca
które jest lepsze niż jakiekolwiek marzenie które kiedykolwiek miałeś.
Krótkowzroczni: Musieliśmy być w połowie krótkowzroczni w przeszłości aby
cywilizacja mogła znaleźć się w miejscu w którym jest obecnie, ale teraz mamy
luksus patrzenia na pełny obraz.
Ludzie muszą zobaczyć, że wszystko to co robią aby ulepszyć swoje życie
kończy się ich śmiercią. Nie możesz zabrać ze sobą rzeczy materialnych. Ludzie
są ślepi nie widząc, że muszą zrobić coś co będą mogli zabrać kiedy umrą.
Prawda i życie są jedynymi rzeczami, które będą istnieć wszędzie. Dlatego będą
istnieć i po śmierci. Musi być również większy umysł niż ten który zostaje
zniszczony wraz z twoim mózgiem w czasie śmierci. Na duchowym wiecznym
poziomie możesz zachować to czego się nauczyłeś i to co wiesz. Dlatego też
prawda i życie są jedynymi rzeczami, jakie jest sens rozwijać, ewoluować i
pozwolić aby wzrastały, ponieważ wszystko inne jest na pewno stracone.
Gdyby zbiorowy nieświadomy umysł nie istniał, niczego nie mógłbyś zabrać ze
sobą kiedy umrzesz. Mówię o tym, że jeśli w tym życiu nauczysz się prawdy o
życiu i będziesz w niej żył pomagając rozprzestrzeniać ją ze stuprocentowym
zaangażowaniem, stajesz się nią. Stajesz się prawdą i życiem. Dlatego kiedy
umrzesz twój duch dołączy do innych duchów takich jak ty które uosabiają
prawdę o życiu. Nowa rzeczywistość w której się rodzisz oparta jest na prawdzie
i życiu, ponieważ jest to raj, niebo.
Ignorancja to nie błogość. Jest to przyczyna wszelkiego nieszczęścia.
Musimy znać prawdę aby iść drogą. Prawda jest drogą. Musisz być w stanie
widzieć drogę, całą drogę zanim będziesz mógł iść tam gdzie naprawdę chcesz
iść. Prawie każdy jest zagubiony. Większość ludzi po prostu tego nie wie, co
czyni ich nawet bardziej zagubionymi.
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Definicja bycia zagubionym to nie wiedzieć gdzie się jest i gdzie się zmierza. To
czyni prawie każdego zagubionym. Tylko prawda i życie mogą wskazać ci drogę,
ponieważ to jest droga.
Najsmutniejszą rzeczą jest kiedy ktoś umiera nigdy nie żyjąc.
Kłamać i umierać: Ludzie przeżywają swoje życia żyjąc w kłamstwie i umierają
w kłamstwie.
Ciekawe jest, że „kłamać” i „umierać” (w języku angielskim „lie” i „die”) są
tak bliskie tej samej rzeczy.
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Każdy kto mówi, że śmierć jest ok, kłamie. Dla nikogo nie może być ona ok, ale
to nie sprawia, że ludzie czują się dobrze, więc nikt nie może być szczery w tej
kwestii.
Problem polega na tym, że ludzie mówią, że to w porządku być nieszczerym
nawet kiedy jest się u progu śmierci, co nie jest w porządku. Tuż przed śmiercią
jest czas aby być szczerym. W przeciwnym razie wysyłasz nieprawdziwą
wiadomość ludziom którzy są dla ciebie ważni.
Powodem dlaczego jest to najsmutniejsza rzecz wiedzieć jak ktoś umiera bez
nauczenia się prawdy jest to że nie jest to teraz konieczne. Prawda może być
znana i ludzie znają ją podświadomie. Jest tuż obok, ale ludzie nie wiedzą jak się
z nią połączyć.
Jeśli nie znasz prawdy, najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić to oszukiwać
siebie i innych, ponieważ odsuwa to od ciebie jakąkolwiek szansę na to
abyś się jej nauczył.}
Nawet kiedy znasz prawdę, nie ma za wiele do tego aby czuć się dobrze z jej
powodu. Możesz czuć się dobrze, że jesteś jednym z pierwszych ludzi na Ziemi,
którzy umierając znają prawdę i możesz czekać na ponowne narodzenie się w
lepszym miejscu, ale to wszystko odnośnie tego.
Jeśli jesteś w wielkim bólu i masz beznadziejną, niszczącą, śmiertelną chorobę
możesz powitać śmierć, ale to jedynie oznacza, że twoja choroba jest gorsza od
śmierci. Nie czyni to śmierci czymś w porządku; śmierć wciąż jest czymś
okropnym na wielu poziomach.
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Śmierć jest okropna: Twoja śmierć zmusza cię do pozostawienia wszystkiego
co kiedykolwiek znałeś. Pozostawiasz wszystkich których znasz i to nigdy nie jest
w porządku.
Nawet jeśli myślisz, że śmierć nie jest zła, zasmuca ona twoje kochane osoby
kiedy umierasz; nie ma w tym nic okey. Nieważne jak na nią patrzysz, jest zła.
Każdy kto mówi że jest ona dla niego w porządku, to tak naprawdę o niej nie
myślał, jest głupi albo okłamuje siebie i wszystkich innych. Śmierć jest okropna i
koniec.
Jeśli nauczysz się prawdy i życia, możesz umrzeć wiedząc, że zrobiłeś to co było
możliwe dla człowieka. Po nauczeniu się prawdy i życia narodzisz się ponownie
w nowym świecie, gdzie śmierć nigdy nie będzie taka zła jak jest w tym
królestwie. Jest to o wiele lepsze niż umieranie w ignorancji albo życie
kłamstwem. Będziesz wiedział, że śmierć jest konieczna i co wydarzy się po
niej, ale śmierć zawsze będzie tragiczna na wiele sposobów i to nigdy nie jest w
porządku.
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Życie fizyczne jest krótkie: Gdyby ludzie wiedzieli jak szybko minie ich fizyczne
życie, byliby bardziej zajęci nauczeniem się ostatecznej prawdy podczas kiedy
mają na to szansę. Prawda jest taka, że wszyscy umieramy.
Po prostu zapytaj jakąkolwiek starą osobę czy życie jest krótkie czy długie.
Wszyscy żyjemy w płonącym domu, i nie ma oddziału pożarowego do
którego można by zadzwonić, nie ma wyjścia, tylko okno na górze schodów
przez które można patrzeć jak ogień pali dom w całości z nami uwięzionymi
w środku, zamkniętymi. Tennessee Williams
Kiedy my przekładamy na później, życie przyśpiesza.
Lucius Annaeus Seneca
Koniec świata: Ludzie zawsze mówią i martwią się końcem świata. Niszczymy
środowisko, będziemy używać broni masowej destrukcji itd. Są plagi, epidemie,
asteroidy z przestrzeni kosmicznej, proroctwa religijne, itd. Jesteśmy tak zajęci
zamartwianiem się o świat, że nie widzimy faktu, że świat dla nas niedługo się
skończy bez względu na to co się stanie i co my robimy.
Pewna możliwość śmierci powinna osłodzić każde życie kroplą cennej i
pachnącej lekkości. Friedrich Nietzsche
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Narodziny to jakby być wyrzuconym z samolotu bez spadochronu. To tylko
kwestia czasu kiedy uderzysz w ziemię i stracisz wszystko.
Pamiętaj tylko, śmierć nie może być unikana przez długi czas, nawet jeśli jesteś
ostrożny. Musisz być tak gotowy na to to aby umrzeć jak tylko możesz być,
ponieważ to może zdarzyć się w każdej chwili. Zdaj sobie sprawę z tego jak
jesteś nieprzygotowany; zdaj sobie sprawę z rzeczywistości umierania i z tego
czemu będziesz musiał stawić czoła, a będzie to początek chwalebnej przygody
w poszukiwaniu prawdy i życia.
Śmierć nie jest przyjemnym tematem. To najgorsza rzecz jaka jest i nikt nie chce
o niej rozmawiać ani myśleć, ale przydarzy się ona tobie i wszystkim innym. Jest
to prawda i stawienie czoła tej prawdzie jest jedynym sposobem na to aby ją
pokonać.
Z twojej własnej perspektywy ty właściwie nigdy nie umierasz. Prawdą jest
coś przeciwnego. Wszyscy inni umierają/znikają.
Mam nadzieję, że cię przestraszyłem. Bój się; bardzo się bój. Mam nadzieję, że
jesteś tak bardzo przerażony jak powinieneś być. Musisz być wystarczająco
przerażony aby coś z tym zrobić.
Nie bierz tego świata za pewnik; on mógłby zniknąć w każdej chwili, ty
możesz zniknąć w każdej chwili.
Choroby serca, wylewy, skrzepy krwi, wypadki przydarzają się i młodym ludziom,
więc nie myśl, że to nie może zdarzyć się tobie. Za każdym razem kiedy jesz
możesz się udławić. Za każdym razem kiedy wsiadasz do samochodu, inny
kierowca może cię zabić, więc nie bądź zdziwiony kiedy śmierć do ciebie
przyjdzie. Mógłbyś umrzeć dzisiaj; około 150,000 ludzi umrze.
Śmierć jest najpewniejszą rzeczą w życiu i większość ludzi nie jest na nią
gotowych.
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Poszukiwanie i Poznanie (77-80)
Jest wiele popularnych filmów o niewidzialnej magii stojącej za naszym
życiem.
Filmy „American Beauty” i „Forrest Gump” ukazują jak życie jest automatyczne i
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po prostu dzieje się. Torebka foliowa i piórko unoszące się w powietrzu są
metaforą tego jak życie kontrolowane jest przez niewidzialną siłę. „Matrix” jest o
ukrytej prawdzie. „The Fountainhead” mówi o życiu w prawdzie, bez względu na
cenę jaką się płaci. Wątpię aby te rzeczy zostały umieszone w tych i innych
filmach tylko żeby przekazać wiadomość na którą wskazuję. Prawdopodobnie
były one umieszczone przez zbiorowego nieświadomego podczas kiedy pisarz
nawet nie wiedział o owej wiadomości lub o tym jak prawdziwa ona jest. Kiedy
zaczynasz stawać się bardziej świadomym, zaczynasz widzieć te ciekawe
podświadome znaki. W „Czarowniku z Oz”, Toto zasłonił z powrotem zasłonę i
prawda została wyjawiona.
Ludzie lubią oglądać w filmach ludzi którzy mają szczęście. Wszyscy nasi
bohaterowie byli po prostu ludźmi którzy mieli bardzo dużo szczęścia, w
prawdziwym życiu i w filmach. George Washington mógł być bardzo odważny i
mądry ale miał również bardzo dużo szczęścia. Naboje były tak bliskie zabicia
go, że zrobiły dziury w jego płaszczu. Gdyby nabój umiejscowił się tylko kilka
centymetrów bardziej w prawo, historia byłaby inna i ktoś inny znalazłby się na
banknocie dolara. Prawda jest taka, że szczęście i pech czy równowaga,
wszystko kontroluje. Na każdego Washingtona przypada wielu patriotów, którzy
byli równie odważni i mądrzy, ale nie mieli tyle szczęścia, więc umarli w
zapomnieniu. Prawdziwy świat to prawdziwy świat.
James Bond: Lubimy oglądać Bonda w akcji ponieważ jest on osobą z
największym szczęściem jaka żyła. Wychodzi cało z jednej niemożliwej sytuacji
po drugiej i dostaje dziewczynę, co nie zdarza się w prawdziwym życiu; to wielka
fantazja. To co naprawdę robi na nas wrażenie to nie to, że oni wygrywają czy
żyją ale to że są gotowi umrzeć i stracić, ale w filmie nie muszą.
Głównym powodem powstania mitów było to, że do teraz prawda nie
wyglądała zbyt dobrze.
Dlatego też mamy filmy ukazujące świat w którym wszystko kończy się
dobrze i ludzie żyją szczęśliwie na wszystkie wieki. Niezwykłą rzeczą jest
to, że ludzie mogą żyć szczęśliwie na wszystkie wieki, jeśli nauczą się
prawdy życia.
Życie wyglądało źle: W prawdziwym świecie, w świecie prawdy którą możesz
sprawdzić, wyglądało to tak, że po prostu żyjesz trudne życie, a potem
starzejesz się i umierasz w jakiś straszny sposób. Dlatego też ludzie mają te
wszystkie różne wierzenia. Jakakolwiek rzecz, bez względu na to jak
niedorzeczna by nie była, była lepsza niż to jak wyglądała prawdziwa prawda.
Ludzie woleliby raczej spróbować i wierzyć w coś niemożliwego niż w prawdę w
którą nie chcieli wierzyć. Nie obwiniam ich; nikt nie chce wierzyć, że życie jest
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bez sensu i straszne.
Tonący ludzie złapią się mówiącego węża (wiara w religijne mity).
Najwspanialszą rzeczą jest to, że prawda okazała się najlepszą rzeczą.
Czas na prawdę: Teraz znamy prawdę, i nie jest ona straszna tak jak ludzie
myśleli. W rzeczywistości jest lepsza niż to na co ktokolwiek mógł mieć nadzieję.
Nie mogłaby być bardziej idealna czy lepsza, więc czas aby zapomnieć o mitach
i przyjąć prawdę.
Prawda nie jest: Dzisiaj możemy wiedzieć czym prawda nie jest. Kiedy wiesz
czym prawda nie jest, masz szansę poznać czym prawda jest.
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Prawdziwa prawda: Różnica jest tak wielka jak różnica pomiędzy prawdziwym
życiem a wyimaginowanym. Umrzesz naprawdę, więc jeśli masz zamiar
naprawdę żyć, musisz znać prawdziwą prawdę. Dosłownie wszystko zależy od
prawdy.
Prawdą jest tym co przechodzi test doświadczenia.
Albert Einstein
Prawda jest wciąż prawdą po tym jak kończy się film. Film może pomóc ci
jej uniknąć przez kilka godzin, ale ona wraca.
Pamiętaj, 2+2=4: Nie równa się niczemu innemu. Prawda jest taka, że jest tylko
jedna prawdziwa prawda. Wiara w to, że 2+2=5 czy 6 czy coś innego, nie czyni
tego prawdą. Jest nieskończona ilość złych odpowiedzi, ale tylko jedna
prawdziwa odpowiedź. Prawdziwa prawda ma moc do tego aby nadać światu
sens i robiąc to przekształcić człowieka w istotę duchową. Wszystko inne nie robi
nic innego poza oszukiwaniem.
Jest historia poparta przez wszystkie dowody i wszystko inne. Jedna historia to
jak 4 na 2+2=4. Wszystkie inne historie są jak wszystkie inne liczby.
Jest milion rożnych historii, i jest prawda którą możesz sprawdzić.
Historia prawdziwego bohatera: Są dobre historie, wspaniałe historie i nawet
najwspanialsza historia jaka kiedykolwiek została opowiedziana, jest to
prawdziwa historia. Prawdziwi bohaterowie żyją prawdziwe historie.
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Zaczaruję was moi bracia, abyście pozostali wierni Ziemi i nie wierzyli tym
którzy mówią wam o nadprzyrodzonych nadziejach. Są oni zatruwaczami,
bez względu na to czy o tym wiedzą czy nie. Friedrich Nietzsche
Najlepszą rzeczą jest znajomość prawdy. Wiedzieć, że jej nie znasz jest
drugą najlepszą rzeczą. Udawanie, że się ją zna kiedy się jej nie zna, jest
chorobą. Lao Tzu
Wszystkim czym musisz być to być szczerym aby nauczyć się prawdy i żyć
w prawdziwym życiu, nic mniej nic więcej.
Lubię dobrą opowieść tak samo jak facet obok mnie ale nie lubię kiedy ludzie
próbują i mówią, że jest ona prawdziwa bez żadnych dowodów podtrzymujących
ich twierdzenia. Jeśli jest poparta dowodami, to jest to prawda. Jeśli nie, jest to
tylko opowieść. To tak proste.
Kiedy wszystkie dowody mówią, że to prawda i żaden nie mówi, że to fałsz,
to jest to prawda.
Przyjmowanie wierzenia tylko dlatego, że jest to zwyczaj - oznacza to że
jest się nieszczerym, tchórzliwym i leniwym! I tak nieszczerość,
tchórzostwo i lenistwo mogłyby być warunkami wstępnymi do moralności?
Friedrich Nietzsche
To nowy dzień: Teraz kiedy możesz znać prawdę, musisz ją potwierdzić i
zmienić się w zgodzie z nią, inaczej będziesz stracony.
Są tylko dwa sposoby abyś przeżył swoje życie. Jednym jest tak jakby nic
nie było cudem. Drugim jest jakby wszystko było cudem. Albert Einstein
Życie jest jednym cudem: Fakt, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje oznacza,
że zwykłość czy natura mogą być zrozumiane. Robi ona pewne rzeczy i nie robi
innych, i możemy wiedzieć czym te rzeczy są.
Najbardziej niezrozumianą rzeczą odnośnie świata jest to, że jest
całkowicie zrozumiany. Albert Einstein
Radość patrzenia i rozumienia jest najpiękniejszym darem natury.
Albert Einstein
78
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Wyobraźnia: Wyobraźnia jest dobrą i konieczną rzeczą jeśli dotyczy bycia
kreatywnym, ale niedobrą jeśli dotyczy prawdy. Wyobraźnia była nieokiełznana i
jest odpowiedzialna za wszystkie mity o życiu i śmierci. Miliony ludzi bawią się w
wiarę w coś czego nie ma. Wierzą lub starają się wierzyć w fałszywy
wyimaginowany świat, świat który nie istnieje naprawdę tylko w ich głowach, w
ich wyobraźni. To pewna recepta na fizyczną i duchową śmierć.
Nie ma na świecie wystarczająco dużo miłości i dobroci abyśmy mogli
pozwolić sobie na oddawanie jej wyimaginowanym rzeczom. Friedrich
Nietzsche
Możesz ogłupiać pewnych ludzi przez cały czas, ale nie możesz ogłupiać
wszystkich ludzi i przez cały czas. Abraham Lincoln
Żaden problem nie może być rozwiązany na tym samym poziomie
świadomości która go stworzyła. Albert Einstein
„Żałować” znaczy zmienić swój umysł. Zmienić swój umysł oznacza zmienić z
umysłu kontrolującego twojego ducha w umysł który służy twojemu umysłowi.
Będziemy potrzebować znacząco nowego sposobu myślenia jeśli ludzkość
ma przeżyć. Albert Einstein
Im bardziej coś jest nie do uwierzenia, tym bardziej fanatyczni będą zwolennicy.
To nie ma sensu ale jest to część ludzkiej natury.
Kłamstwo zabija; tylko prawda ocala.
Kłamstwo zabija gdyż grzebie ducha w kłamstwie. Tylko prawda może nas
ocalić, i prawie nikt nie wie czym ona jest. Większość nie chce nawet wiedzieć.
Jedynym powodem dla którego ludzie chcą uciekać od rzeczywistości jest
to, że nie wiedzą czym rzeczywistość jest; nie wiedzą, że jest lepsza niż
jakikolwiek mit.
Era uciekania musi się skończyć, inaczej skończy się rasa ludzka.
Życie w iluzji doprowadzi do naszej destrukcji. Musisz znać prawdziwą sytuację
aby móc się nią zająć. Jeśli masz rozbroić bombę atomową, aby to zrobić,
musisz wiedzieć jak ona działa. Jeśli zaczniesz po prostu poruszać wszystkimi
drutami ponieważ wierzysz, że to jest właściwą rzeczą do zrobienia, uruchomi to
bombę. Jeśli wierzysz, że mleko jest trucizną i wypijesz je, zabije cię. Powinno
być oczywiste, że prawda jest taka, że większość ludzi nie widzi jak
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niebezpiecznie jest ślepe życie. Ślepi prowadzą ślepych. W przeszłości iluzje i
nieporozumienia, wywołały większość naszych konfliktów, ale my nie byliśmy
wystarczająco potężni aby całkowicie się zniszczyć. Jesteśmy teraz.
Dlatego też, nawet jeśli nie chcemy stawić czoła prawdzie, musimy.
Tak jak powiedział John Lennon, sen się skończył. My go skończymy, albo
on skończy nas.
Umysł nie musiał zbyt ciężko pracować aby oszukać ludzi, będą oni wierzyć we
wszystko co ktoś im powie, bez względu na to jaki będzie to nonsens. Im większy
nonsens tym bardziej będą w niego wierzyć. Problem jest taki, że prawda jest po
prostu zbyt normalna aby w nią uwierzyć dla większości tak zwanych normalnych
ludzi.
Publiczność uwierzy we wszystko, tak długo jak nie będzie to oparte na
prawdzie. Edith Sitwell
Płaski świat: Jedynie kilkaset lat temu, ludzie wierzyli, że świat był płaski i nawet
kiedy był już dobry dowód na to, że był on okrągły, większość ludzi w to nie
wierzyła albo nie chciała wierzyć. Nie chcieli przyznać, że się mylili.
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Prawda może cię uwolnić ale najpierw cię wkurzy.
Gloria Steindem
Ci którzy są w stanie zaakceptować prawdę kiedy ją słyszą i widzą, będą
zbawieni; ci którzy nie są lub którzy chcą pozostać w znanej im przytulnej sferze
komfortu, będą straceni. Jest to sprawiedliwe.
Gandhi powiedział, „Jeśli nie jesteś więcej niż większość jednej osoby,
prawda wciąż jest prawdą.”
Prorocy to nauczyciele, nie liderzy.
Prawdziwi prorocy uwalniają cię od liderów.
Liderzy/zwolennicy: Prawda nie potrzebuje liderów, tylko nauczycieli. Ważne
jest aby osobowości się w nią nie mieszały. Zwolennicy uzależniają się od
duchowych liderów, liderzy uzależniają się od zwolenników i traci się prawdę.
Prawda jest taka, że ludzie muszą prowadzić siebie samych. Wszystko czego
potrzebuje prawda to Internet i praca nad jej rozprzestrzenianiem.
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Musisz przyjąć całą pomoc jaką możesz otrzymać i pomóc tyle ile możesz.
Tym razem prawda nie zależy od pojedynczego lidera. W przeszłości przestępca
mógł zabić proroka i powstrzymać prawdę przed ukazaniem się, ale nie teraz.
Ta książka to jedynie iskra, która sprawi, że ludzie zaczną rozmawiać o
prawdziwej prawdzie. Ja jestem tylko facetem z zapałką, który stara się
wywołać prawdziwy pożar.
Jedyną rzeczą jaką wszyscy mamy wspólną jest to, że stroimy żarty aby
zmusić siebie samych do zaprzestania poszukiwania. Środkiem
przeciwdziałania jest wytrwałość pomimo wszystkich barier i rozczarowań.
Carlos Castaneda
Następną najlepszą rzeczą aby poznać ostateczną prawdę jest szukanie jej.
Nowym objawieniem jest wyjawienie innym podstawowej prawdy, która nigdy
wcześniej nie była wyjawiona. Ta książka pełna jest nowych objawień odnośnie
prawdy. Nie wiedziałem żadnej z tych rzeczy które umieściłem w tej książce
zanim do mnie nie przyszły. Kiedy się pojawiły, po prostu wypełniłem puste pola.
Jest to podarunek dla mnie i teraz dla ciebie.
Za twoimi myślami i uczuciami, mój bracie, stoi potężny władca. Nieznany
mędrzec – którego imię brzmi ja. Mieszka w twoim ciele. Jest więcej
rozumu w twoim ciele niż w twojej najlepszej mądrości. Friedrich Nietzsche
Klucz to dużo nie myśleć. Tak jak powiedział John Lennon, potrzebujesz białej
kartki papieru zanim napiszesz na niej cokolwiek nowego. Musisz wyciągnąć
nietoperza z wieży, zrobić miejsce, stworzyć miejsce aby nowe mogło do ciebie
przyjść.
Musisz mieć pragnienie otrzymania prawdy aby do ciebie przyszła, ale myślenie
o tym nie sprawia, że to się zdarzy. To kiedy przestajesz myśleć, wtedy ona
przychodzi.
Kiedy objawienie jest prawdziwe, ma sens i pasuje do wzoru który ma ciągłość.
Jest ono również prawdziwe dla każdego cały czas; tak właśnie wiesz, że jest to
prawda.
Objawienia po prostu przechodzą przeze mnie i tę książkę aby dotrzeć do
ciebie.
Są one tak bardzo dla ciebie jak są dla mnie. Jeśli jesteś gotów je przyjąć,
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zrozumiesz o czym mówię. Jeśli nie, pomyślisz, że jestem szalony.
To ciekawe, że większość słowa „znać” (w języku angielskim ”know”) to
”teraz” (w języku angielskim ”now”).
Ludzie myślą, że życie jest bardzo skomplikowane. Prawda jest taka, że jest
bardzo proste.
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Wszechświat w Równowadze (81-89)
Ludzie sądzą, że mają kontrolę nad swoim życiem; prawdą jest coś
przeciwnego.
Karma: Większość ludzi sądzi, że to co robisz będzie miało wpływ na twoje
przyszłe życie, nawet po śmierci; to co robisz do ciebie wróci itd. To nieprawda.
Robienie czegoś dobrego czy złego komuś lub dla kogoś nie spowoduje dobrego
czy złego w twoim przyszłym życiu. Jest to zrównoważone; wydarza się to bez
względu na to co robisz. Równowaga czyni życie wszystkich ludzi fair,
sprawiedliwym, równym i idealnym, nie wpływają na to żadne działania, które
podejmujesz, dobre czy złe. Nigdy nie jesteś niczyją ofiarą. Wszystko co się
dzieje to życie tworzące równowagę. Twoim jedynym wyborem jest widzenie
tego tym czym jest lub nie widzenie.
Są okoliczności i przyczyny dlaczego i po co wszystkich rzeczy.
William Shakespeare
Los kontra wolna wola: Fizycznie jesteś grupą ponad sześćdziesięciu żyjących
komórek które same robią to co robią. Każdej sekundy w naszych ciałach dzieje
się trylion rzeczy, które chronią nas przed śmiercią i nie ma mamy nad tym
kontroli. Pompowana jest krew. Tworzone są komórki. Rozprowadzane są
hormony. Trylion rzeczy poza naszą kontrolą musi się zdarzyć abyśmy tylko
mogli strawić jedzenie i nie jesteśmy nawet świadomi, że to dzieje się w tej
chwili.
Ludzie są świadomi faktu, że nie mają kontroli nad wewnętrznym działaniem
swoich ciał, ale większość ludzi nie jest świadoma faktu, że nie kontrolują
również tego co dzieje się na zewnątrz ich. Większość ludzi sądzi, że ma
kontrolę, a prawdą jest dokładne przeciwieństwo.
Taniec życia: Życie prowadzi, a my podążamy za tańcem życia. Innymi słowy,
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zewnętrzne środowisko coś robi, a nasze wewnętrzne środowisko (umysł) na to
reaguje.
Jesteśmy pod absolutną kontrolą naszych środowisk.
Robisz się głodny jesz, potrzebujesz pieniędzy pracujesz, dzwoni telefon
odbierasz, jest ci zimno nakładasz palto, jest ci gorąco zdejmujesz, a jeśli cię
swędzi, drapiesz się. Potem jest szersza środowiskowa kontrola; gdzie i kiedy się
rodzisz, czy jesteś bogaty czy biedny, wykształcony, talent, zdrowie, wygląd, płeć
i rasa itd.
Sprawdź to: Najłatwiejszym sposobem na to aby sprawdzić czy masz kontrolę
jest poszukanie osoby, która nie umiera tak jak każdy. Nikt nie wygrywa ze
śmiercią, nawet uzdrowiciele wiary, i nikt nie chce umrzeć. Fakt że każdy umiera
i w wieku mniej niż sto pięćdziesiąt lat mówi ci bez wątpliwości, że nie mamy
kontroli.
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Ludzie myślą, że wolna wola to dar; odwrotność jest prawdą. Darem jest to, że
nie musisz kontrolować. Jedynie kiedy wiesz z absolutną pewnością, że życie
będzie całkowicie fair (zrównoważone), możesz naprawdę zrelaksować się i mieć
przyjemność z podróży.
Wolna wola czy kontrola to iluzja, kłamstwo stworzone przez umysł. To następne
największe kłamstwo po kłamstwie że jesteś umysłem. Kiedy budzisz się na
prawdę, pierwszą rzeczą z której zdajesz sobie sprawę jest to, że nie masz
kontroli.
Widzisz że stwórca i stworzenie są razem w teraźniejszości.
Ludzie chcą wierzyć we wszechmocnego Boga, ale również chcą wierzyć, że
mają kontrolę albo wolną wolę. To jeszcze jedna gra umysłu. Życie ma kontrolę
nas wszystkim przez cały czas, bez względu na to co myślisz.
Łatwo jest wierzyć, że masz kontrolę. W ostateczności, robisz to co chcesz.
Prawda jest taka, że chcesz coś zrobić ponieważ coś w twoim środowisku daje ci
powód aby to zrobić, nawet jeśli jest to twój umysł.
Środowisko jest wszystkim tym czym ja nie jestem.
Albert Einstein
Innymi słowy, wszystko na zewnątrz twojego duchowego ja, łącznie z twoim
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umysłem, jest twoim środowiskiem, przeszłym i obecnym. Twój umysł stanowi
część twojego środowiska, tak samo jak twoje ciało, i kontrolowany jest przez
szersze środowisko bezpośrednio i pośrednio.
Możesz powiedzieć, że niższe zwierzęta także kontrolują to co robią i nie robią.
Niedźwiedź czy wilk może decydować co robić od momentu do momentu, ale on
po prostu reaguje na to co dzieje się wokół niego. Ty robisz rzeczy które robisz z
tego samego powodu co niedźwiedź czy jakiekolwiek inne zwierzę które robi to
co robi.
Ludzie robią ta samą rzecz co wszystkie inne zwierzęta, ale po prostu w trochę
mniej bezpośredni sposób. Nasze umysły dają nam większą świadomość
przeszłości i przyszłości niż niższym zwierzętom. Dlatego też kiedy reagujemy na
środowisko, bierzemy pod uwagę to czego nauczyliśmy się w przeszłości i gdzie
chcemy iść w przyszłości, więc kiedy możemy, reagujemy trochę mniej
bezpośrednio niż inne zwierzęta.
Wszystko jest określone, tak samo początek jak i koniec przez siły nad
którymi nie mamy kontroli. Określone jest tak samo dla owadów jak i
gwiazd. Ludzie, warzywa czy pył kosmiczny; wszyscy tańczy w rytm
tajemniczej melodii, dobiegającej z oddali. Albert Einstein
Tak jak powiedziałem wcześniej, pierwszym dużym zmieniającym świat
spostrzeżeniem będzie kiedy nauka zda sobie sprawę z tego, że ewolucja będąc
prawdziwą oznacza, że ewoluowaliśmy od wszystkich niższych zwierząt, że
byliśmy tymi zwierzętami, że byliśmy dinozaurami, owadami itd.
Drugie duże spostrzeżenie: Nauka zda sobie sprawę, że prawa ruchu Isaaca
Newtona oznaczają, że prawa które zarządzają całą materią obejmują nas,
ponieważ nasze ciała są materią. Nie mamy kontroli; wolna wola jest iluzją,
kłamstwem. To „akcja – reakcja” powoduje ruch wszystkich rzeczy we
wszechświecie, włączając nas. Nie może być materii we wszechświecie, która
byłaby wyłączona z tych podstawowych praw natury. Jego książka Principia
Mathematica wyjaśnia prawa ruchu i udowadnia że są prawdziwe. Owa książka
to podstawa nowoczesnej fizyki. Nasze ciała rządzone są przez te same prawa,
ponieważ nasze ciała są materią we wszechświecie. Prawda czy fałsz?
Spójrz uważniej na rzeczy które robisz, a ujrzysz prawdę. Zawsze jest powód
poprzedzający twoje każde działanie. Z perspektywy umysłu, świat jest
ogromnym labiryntem. Masz wybory, lecz ich ograniczoną ilość. Zawsze
wybierasz to co myślisz, że jest najlepsze. Żaden z wyborów nie zrobiłby
jakiejkolwiek realnej różnicy do teraz. Każdy gra w ślepe papugowanie i chodzi
ślepo w kołach, w dużych i w małych.
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Życie jest tym co zdarza się kiedy jesteś zajęty robieniem innych planów.
John Lennon
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Marchewka i kij: Ludzie robią wszystko co robią aby uniknąć bólu i czuć
przyjemność. Idziesz drogą pomiędzy tymi siłami. Wydawać się może, że
niektórzy ludzie robią coś z innego powodu ale jest to iluzja/kłamstwo. Przykład:
Ofiarne zachowanie ma miejsce tylko jeśli sprawia, że osoba która to robi czuje
się dobrze. Niektórzy ludzie czują się dobrze pomagając innym albo czują się
dobrze robiąc to co myślą, że jest właściwą rzeczą do zrobienia. Robisz
wszystko co robisz dla samo zachowania i samo gratyfikacji bezpośrednio i
pośrednio. Każdy ruch jaki zrobisz jest w ostateczności dla ciebie samego, bez
względu na to co możesz myśleć albo jak to widzą inni.
Rzeczy które robisz nie zawsze muszą czynić cię szczęśliwym, ale zawsze
myślisz, że w ostateczności tak czy inaczej to uczynią, inaczej byś ich nie robił.
Matka Teresa pomagała innym gdyż to sprawiało, że robiąc to czuła się dobrze
i/lub dla nagrody którą myślała, że otrzyma w życiu po śmierci (czuć się dobrze
później).
Kiedy widzisz prawdę, pomaganie innym jest najlepszym sposobem aby
pomoc sobie.
Wchodzimy w położenie innych ludzi i robimy rzecz jaką chcielibyśmy zrobić,
gdybyśmy naprawdę byli nimi, dlatego też pomagamy sobie na dwa sposoby.
Pomożemy innym również ponieważ wiemy, że jest to niebezpośrednie
pomaganie samym sobie. Wiemy, że musimy pomagać innym aby rasa ludzka
przetrwała. Istota duchowa po prostu naturalnie pomaga innym.
Siła bólu: Unikamy bólu i szukamy przyjemności i nie potrzebujemy tego dużo
aby przejęło to nad nami całkowitą kontrolę. Większość ludzi może i akceptuje
pewną ilość bólu aby w taki sposób czy w inny otrzymać więcej przyjemności w
przyszłości. Chodzą do pracy aby mieć przyjemność później itd. Dlatego też
mógłbyś powiedzieć, że nie jesteśmy pod bezpośrednią kontrolą bólu i
przyjemności i będziesz miał rację.
Ludzie mogą i celowo przyjmują trochę bólu i unikają jakieś przyjemności, ale
wciąż robią to aby unikać bólu albo otrzymać więcej przyjemności w późniejszym
czasie. Ludzkość robi tak w dużej mierze, niższe zwierzęta kontrolowane są
bardziej bezpośrednio przez środowisko. Sposób w jakim ludzkość radzi sobie z
GlobalTruthProject.com

kontrolą bólu i przyjemności jest tylko mniej bezpośredni i trudniejszy do
zobaczenia, ale prawda jest taka, że sprowadza się to do tej samej rzeczy;
środowisko nas kontroluje. Najlepsze i najgorsze nam się przytrafiło w
przeszłości i przydarzy się nam ponownie jeśli nie opuścimy królestwa
zwierzęcego kiedy możemy.
83
Najważniejsza rzecz: To co robisz do ciebie wraca i dlatego też musimy
wydostać się ze świata gdzie istnieje skrajny ból, a zły facet pociąga za
wszystkie sznurki. Tylko teraz możemy to zrobić, więc nie ma nic ważniejszego.
Wiedza o przeszłości zmotywuje wszystkich do opuszczenia królestwa
zwierzęcego.
Zwierzęca droga: Wszyscy idziemy drogą z dala od bólu, dyskomfortu i strachu i
w kierunku przyjemności i postrzeganego bezpieczeństwa. Wciąż będziesz szedł
tą drogą nawet po tym jak poznasz ostateczną prawdę. Życie używa tych sił aby
prowadzić nas do domu. Umysł używa tych sił aby trzymać nas chodzących w
kole. Jeśli znasz ostateczną prawdę, idziesz do nieba. Jeśli nie, chodzisz w kole;
jesteś na brutalnym szlaku oczekiwania aż nauczysz się prawdy.
Człowiek/zwierzę: Ludzie robią to co robią z tych samych powodów co inne
zwierzęta robią to co robią. Dlaczego twój pies czy kot robi to co robi? Ludzkość
nie jest w ogóle inna. Idziemy za tym czego chcemy i omijamy to czego nie
chcemy. Staramy się przystosować, przetrwać i świetnie prosperować w naszym
środowisku tak jak całe zwierzęce życie. Jedyną różnicą jest to że ludzkość myśli
że ma kontrolę i nie jest tak spełniona jak inne zwierzęta.
Wszystkie zwierzęta są takie same; jedyną różnicą jest to, że ludzkość
może znać prawdę.
Ważne jest aby wiedzieć tylko to co możesz wiedzieć czym na przykład jest
wiedzieć to co wiesz o ogólnym obrazie życia, ponieważ stracisz czas starając
się wiedzieć coś co niemożliwe jest do poznania, co nawet nie ma znaczenia,
zamiast żyć w tym co możesz znać.
Są rzeczy które możemy zrozumieć naszymi umysłami i są rzeczy których
nie możemy.
Nieskończoność: Niektóre rzeczy wychodzą poza umysł, i dlatego też i poza
zrozumienie. Umysł musi sobie zdać sprawę ze swoich ograniczeń. Wszystkie
nieskończone i nigdy nie kończące się rzeczy wychodzą poza umysł, a esencja
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wszystkiego jest nieskończona i nigdy nie kończąca się. Na przykład, nie
możemy zrozumieć, że wszechświat istnieje zawsze, ale możemy zrozumieć, że
musi. Niemożliwe jest aby wszechświat przestał istnieć. Coś musi wciąż istnieć
nawet jeśli jest to pusta przestrzeń. To mówi nam, że nieskończoność istnieje.
Możemy rozumieć, że nieskończoność istnieje bez rozumienia nieskończoności.
Zewnętrza przestrzeń jest jedynym miejscem aby zobaczyć nieskończoność, ale
jest to właściwie tak czy inaczej natura wszystkiego.
Wewnętrzna przestrzeń: Przestrzeni wewnętrznej również nie ma końca.
Prawda jest taka, że musi być nieskończona liczba wszechświatów wewnątrz
każdego atomu naszego ciała. Jeśli weźmiesz kawałek sera i przekroisz go na
połowę i następne tę połowę na połowę itd. , mógłbyś kroić na zawsze i nigdy nie
zabraknie ci czegoś do pokrojenia.
Nie możesz zrobić niczego z czegoś; to niemożliwe. Energia nie może być
stworzona lub zniszczona, a cała materia jest formą energii. Gdybyś mógł zrobić
coś z czegoś, niszczyłbyś energię co jest niemożliwe. Tak właśnie możesz użyć
logiki dedukcyjnej aby znać coś co nie mogło być znane w żaden inny sposób.
Nic nie jest stracone; jest tylko zmienione w inną formę, poruszającą się w koło
lub w cyklu.
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Frakcje: Możesz zobaczyć nieskończoność poprzez to co nazywane jest
frakcjami, zobacz Mandelbrot Set. Prosta formuła czy wzór mogą powtarzać się
nieskończoną ilość razy nie mając nawet w rezultacie takiej samej formy czy
wyniku.
Większość rzeczy będzie prawie taka sama ale nigdy dokładnie taka sama. Tak
działa życie. Ta sama prosta rzecz robiona jest cały czas (równoważące się
przeciwieństwa), i w trakcie tego z pomocą zbiorowego podświadomego tworzy
ono najbardziej skomplikowane i różnorodne rzeczy w naturze, włączając nas.
Frakcje są sposobem w jakim możemy zrozumieć jak fizyczny wszechświat
porusza się w idealnej równowadze, ale nigdy nie jest taki sam. Jest
prawdziwie zawsze nowy.
Prawdą jest, że nie chciałbyś kontrolować nawet gdybyś miał taką opcję. Kiedy
nauczysz się ostatecznej prawdy, zdajesz sobie sprawę, że życie poza
zwierzęcym umysłem jest perfekcyjne takie jakie jest i nie zmieniłbyś nic.
Życie nie jest nieperfekcyjne; to tylko ludzka świadomość życia jest
nieperfekcyjna.
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Zbyt dużo dzieje się w umyśle aby kontrolować życie, nawet gdyby mógł.
Nie ma potrzeby aby życie się zmieniało. Nie może się zmienić; istnieje, gdyż jest
idealne. Jako coś co trwa wiecznie, musi być perfekcyjne.
Jesteś jedynie prawdziwie wolny kiedy wiesz z pewnością: Nie masz
kontroli.
Jedyną rzeczą która może się zmienić i musi się zmienić jest ludzka percepcja i
poziom świadomości. Ludzie muszą zobaczyć perfekcyjność życia. Kiedy to
zrobią, stają się odbiciem perfekcji i sami stają się perfekcyjni. Umysł zwierzęcy
poprzez swoją dużą obecność czyni twoje życie nieperfekcyjnym i
niespełnionym, potem staje się silniejszy starając się to naprawić. Im silniejszy
się staje tym mniej perfekcyjne wydaje się życie. Jest to ostateczne błędne koło.
Nie możesz kontrolować życia ale możesz zmienić sposób w jaki widzisz
życie.
Musimy zobaczyć prawdę i życie i po prostu zrelaksować się i płynąć wraz z
życiem, akceptować życie, poddać się życiu, żyć życie takie jakie jest nam
dawane. Niemożliwe jest życie całkowicie żywym cały czas na tym świecie, ale
im więcej życia żyjemy, tym bardziej spełnieni będziemy. Musimy po prostu
wyłączyć swoje umysły kiedy nie są potrzebne, a możemy. Prawda jest taka, że
możemy bez nich żyć przez większość czasu. Co mogłoby być bardziej
oczywiste, łatwiejsze i mądrzejsze? Prawda jest po prostu zbyt prosta i oczywista
dla naszych umysłów aby mogły ją rozpoznać, i umysł nie chce jej zobaczyć.
Oczywiste jest to co jest nigdy nie ujrzane aż ktoś wyrazi to prosto.
Kahlil Gibran
Przeznaczenie: Nie bycie pod kontrolą nie oznacza, że nasz życie jest z góry
określone. Nikt nie zna przyszłości; przyszłość nie może być znana. Wszystko
może się zdarzyć. Jedyną rzeczą jakiej możemy być pewni jest to, że w dużej
mierze będzie tak jak było i będzie zrównoważone.
Być albo nie być: To jest pytanie. Masz wybór teraz i w każdym momencie
swojego życia, jest nim żyć lub nie żyć, żyć w teraźniejszości lub nie w
teraźniejszości, być całkowicie żywym i nie całkowicie żywym.
Jedyny wybór który ma znacznie: Nie ma znaczenia czy masz wolną wolę czy
nie; jeśli dotyczy to fizycznego świata, będzie on zrównoważony, bez względu na
to co zrobisz. Jedyna rzecz jaka ma znaczenie to ta czy znasz prawdę i życie i
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żyjesz w teraźniejszości. Masz ten wybór teraz, i jest jedyny wybór jaki ma
znaczenie.
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To nie zbieg okoliczności, że czytasz teraz tę książkę.
Nowe środowisko: Wiedza z tej książki stała się częścią twojego środowiska i
zmieniła ciebie i twoje opcje. Jeśli rozumiesz ją całkowicie, zmieni ona ciebie i
sposób w jaki widzisz swoje środowisko całkowicie.
To prawda, że nie masz kontroli, ale ta książka zmieniła środowisko które cię
kontroluje i dała ci kilka nowych opcji, opcję pójścia do nieba. Twoje środowisko
cię kontroluje. Robi coś i twój umysł na to reaguje. Wiedza z tej książki zmieni
twój umysł, twoje wewnętrzne środowisko i poprowadzi cię do prawdy i życia.
Pamiętaj, ja nie napisałem tej książki; przyszła ona do mnie od ducha i również
mnie ocaliła. Teraz została dana tobie.
Umysł/mózg: Nowa wiedza właściwie zmienia cię fizycznie. Wspomnienia i inne
aspekty twojego umysłu tworzone są i zachowywane biochemicznie w twoim
mózgu.
Wiedza sprawia że twój mózg się zmienia, sprawiając że zmieniasz się
fizycznie.
W miarę jak czytasz tę książkę, fizyczna konstrukcja twojego mózgu właściwie
się zmienia, dlatego też twoje środowisko się zmienia. Stajesz się trochę inny
fizycznie. Czegokolwiek się nauczysz zmienia to trochę twój mózg chemicznie.
Im więcej czasu z czymś spędzasz lub im większy wpływ coś ma na ciebie, tym
bardziej jesteś zmieniony. Twój umysł właściwie zmienia się fizycznie w tym
momencie.
Wiedza może cię fizycznie zmienić w nowy gatunek, nową formę życia.
Powtarzanie: Jeśli coś jest powtarzane, robi to większe wrażenie i zmienia
bardziej twój umysł, zmienia bardziej ciebie, bardziej twoje środowisko. Dlatego
też im więcej powtórzeń tym lepiej. Z tego powodu powtarzam pewne rzeczy
wiele razy i mówię tę samą rzecz na wiele różnych sposobów. Reklamodawcy
telewizyjni powtarzają reklamy z tego samego powodu. Mam nadzieję, że
wystarczającą ilość razy powtórzyłem pewne rzeczy aby wystarczająco cię
zmienić.
Tak jak pojedynczy krok nie wydrąży drogi w ziemi, tak pojedyncza myśl
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nie wydrąży drogi w umyśle. Aby zrobić głęboką fizyczną drogę chodzimy
nią wiele razy. Aby zrobić głęboką mentalną drogę, muśmy myśleć cały
czas ten rodzaj myśli, jaki chcemy żeby zdominował nasze życia.
Henry David Thoreau
Środowisko cię kontroluje, ale twoje środowisko teraz się zmieniło.
Boskie poczucie humoru: Kiedy zaczynasz prawdziwie widzieć życie, masz
ochotę śmiać się cały czas jak jakaś obłąkana osoba (nie rób tego, ludzie
pomyślą, że zwariowałeś). Ludzie myślą, że oczywiste mity są prawdziwą
prawdą i ci sami ludzie myślą, że są inteligentnymi bytami. To zabawne.
Piękni ludzie, celebryci którzy osiągnęli sukces w tym życiu, będą równym
przeciwieństwem w przyszłym życiu. Ci którzy mają najlepsze rzeczy w życiu
będą mieli najgorsze. Ci którzy mają najwięcej przyjemności w swoich obecnych
życiach, będą mieli najwięcej bólu w następnym. Ci najwygodniejsi będą
najbardziej niewygodnymi. Najpotężniejsi będą tymi najsłabszymi. Ludzie będą
przechodzić od najlepszych sytuacji do najgorszej, chyba że nuczą się
ostatecznej prawdy zanim umrą.
To zła wiadomość dla tych którzy są na górze w tym życiu i świetne wieści dla
tych którzy są na dnie, ale tak naprawdę nie są to dobre wiadomości dla nikogo.
Chodzenie w niekończącym się cyklu nie jest dobre dla nikogo.
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Wielu potężnych ludzi sukcesu chodzi myśląc sobie, że mają to co mają
ponieważ w jakiś sposób są oni lepsi niż ludzie którzy nie osiągnęli sukcesu.
Używają swojej pozycji w życiu. Duma poprzedza upadek.
Wszystko co się robi wraca do nas.
Prawda jest taka, że cokolwiek ludzie mają, dało im życie. Wielu bogatych i
znanych ludzi bierze kredyt za swój sukces i patrzy z góry na ludzi z
mniejszym szczęściem, a oni byli i będą tacy jak oni bardzo niedługo. To
zabawne.
Masz możliwość bycia piękną bogatą osobą poprzez bycie Człowiekiem Słoniem
w innym życiu. Człowiek Słoń był najbrzydszym człowiekiem na świcie w jednym
życiu, więc był najlepiej wyglądającą osobą w następnym życiu. Kto jest najlepiej
wyglądającą żywą osobą teraz? Ta osoba mogła być Człowiekiem Słoniem albo
będzie wyglądała podobnie do niego w bliskiej przyszłości. Ktoś był Człowiekiem
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Słoniem; on żył. Przechodzenie od Elvisa lub Toma Cruise’a do Człowieka Słonia
nie jest sposobem na życie. Wygląd, talent, siła i cechy osobowości krążą w tę i z
powrotem jak wszystko inne. Życie w prawdzie życia jest lepszym sposobem.
Wznieś się ponad przeciwieństwa. Jeśli tego nie zrobisz, dzisiejszy wygrany jest
jutrzejszym przegranym. Jeśli wzniesiesz się ponad równowagę, nie ma to
znaczenia.
Prawda jest taka, że nikt nie jest wyjątkowy albo inny od pozostałych. Nikt
nie jest wyjątkowy i wszyscy są wyjątkowi. Życie musi być zrównoważone
aby było sprawiedliwe.
Obudźcie się bogaci, piękni ludzie. Jak mógłbyś nawet myśleć, że zasługujesz
na to żeby mieć lepsze życie od innych ludzi? Co zrobiłeś aby zasłużyć na
lepsze życie niż jakaś biedna chora osoba? Nie zrobiłeś nic, prawda? Jeśli się
nie obudzisz i nie zmienisz swojej postawy, będziesz biedną chorą osobą bardzo
niedługo.
Ludzie urodzeni z niedorozwojem fizycznym albo chorobą są w cyklu.
W ten sposób działa równowaga; w ten sposób sprawia, że życie jest
sprawiedliwe dla wszystkich. To czyni życie perfekcyjnym i daje ci zdolność do
życia bez umysłu.
Radość w patrzeniu i rozumieniu jest najpiękniejszym darem natury.
Albert Einstein
Skraj: Nie musisz dłużej zastanawiać się dlaczego niektórzy ludzie rodzą się
biedni i kalecy, a inni rodzą się zdrowi i bogaci, dlaczego ktoś zostaje zabity
przez seryjnego mordercę, a ktoś inny wygrywa los na loterii. Są oni po prostu
ludźmi żyjącymi na skraju równowagi. Nie współczujesz jednemu ani nie
zazdrościsz drugiemu, ponieważ w rezultacie oni wymienią się miejscami w
swoim następnym życiu aby stworzyć równowagę. Każdy inny robi tę samą
rzecz, z tą różnicą, że większość ludzi żyje bliżej środka sił równoważących i ma
normalne życie ze wzlotami i upadkami. Środek wszystkiego jest najlepszym
miejscem do bycia.
Superman: Czasami życie pełne dużych wzlotów i upadków dzieje się podczas
jednego życia. Nie ma wyraźniejszego miejsca aby to zobaczyć niż w życiu
Christophera Reeve’a. Stał się bogatą i znaną gwiazdą filmową grając
Supermana. Przeszedł stamtąd do sparaliżowanego który nie mógł nawet sam
oddychać, trwało to sekundę aby spadł z kona. Bardzo złe i bardzo dobre rzeczy
mogą zdarzyć się bardzo szybko. Równoważąca siła może zmienić wszystko w
jedno uderzenie serca.
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Jak tylko poznasz prawdę i życie, nie musisz więcej pytać „dlaczego”.
Jeden na milion: Bogaci, potężni ludzie sprawiają, że ludzie mający mniej
szczęścia myślą, że to ich wina że nie są tak bogaci i potężni jak oni. Bogaci
nigdy nie przyznają, że mieli po prostu szczęście, ponieważ większość z nich o
tym nie wie; oni naprawdę sądzą, że są lepsi czy bystrzejsi lub że pracują ciężej
itd. Wierzą w iluzję, ponieważ chcą. Prawda zostanie ujrzana najpierw przez
biednych ludzi, gdyż oni najbardziej będą chcieli ją zobaczyć.
Wygranie trawa tylko moment w czasie. Prawda i życie jest na zawsze.
Przydarza się tylko komuś innemu: Ludzie naprawdę w to wierzą, a jest to
kłamstwo stworzone przez umysł. Prawo równowagi jest równe dla wszystkich.
Jedynym sposobem na to żeby naprawdę odnieść sukces to nauczyć się i
żyć w prawdzie.
Bez marzenia, nie byłoby okazji na podział świata.
Friedrich Nietzsche
Prawdziwa równość: Teraz znasz prawdę, więc wiesz, że nikt w żaden sposób
nie jest lepszy ani gorszy niż ty. Życie jest zawsze sprawiedliwe i otrzymasz
swoją część.
Jak tylko bogaci i potężni poznają prawdę, zaczną dzielić się bogactwem i staną
się bardziej pokorni. Zrobią to jeśli nie chcą czegoś przeciwnego i jeśli będą
chcieli być spełnieni teraz i na zawsze. Bycie bogatym trwa tylko kilka lat i nie
jest to takie wspaniale. Prawda i życie trwają na zawsze i jest to tak dobre jak to
możliwe przez cały czas.
Cykl bogaty/biedny: Pójdziesz gdzie będziesz chciał, ale tylko jeśli równoważy
to twoje życie. Mogłeś być bogaty i znany w swoim ostatnim życiu i nie jest to
twoja kolej rym razem. Jeśli to nie twoja kolej, to nie twoja kolej.
Jeśli będziesz kierował swoją uwagę na staranie się być bogatym, nawet jeśli
osiągniesz sukces, wejdziesz tylko w cykl bogatych i biednych. Im wyżej się
wzniesiesz, tym niżej spadniesz. Masz możliwość bycia grubą rybą przez kilka
lat, potem umierasz, wracasz i jesteś żebrakiem przez kilka lat. Po prostu
przychodzisz i odchodzisz na zawsze jeśli nie widzisz prawdy.
Jeśli jesteś wysoki, będziesz niski, jeśli jesteś bogaty, będziesz biedny. Byłeś w
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tym cyklu wiele razy, a teraz możemy zrobić to lepiej.
To nie ja: Bez prawdy ludzie patrzą na kogoś kto ma złe życie i myślą, „To nie ja
to nie mój problem”. Z prawdą wiedzą, że to ich problem. Te objawienie nie
wykluczy nikogo i zmieni świat.
Karuzela: Jeśli kierujesz swoją uwagę na prawdę i życie, tym właśnie się
staniesz. Zejdź z karuzeli życia. To jedyny sposób w jaki staniesz się tym czym
naprawdę chcesz się stać i zostaniesz tym na zawsze.
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Odcienie szarości: Równowaga w większości ukazuje się jako odcienie
szarości. Na przykład: Piękni ludzie mający pieniądze i inne korzyści mogą mieć
okropne życie, a wielu biednych ludzi żyje wspaniałym, szczęśliwym życiem.
Niektórzy ludzie mają sukces finansowy, ale są nieudacznikami w miłości lub
mają złe zdrowie, i odwrotnie. Używam czarnobiałych analogii aby zaznaczyć ten
punkt. Sposób w jaki równowaga rzeczywiście się dzieje jest nieskończenie
skomplikowany, ale rezultat końcowy jest taki, że równowaga zawsze wszystko
zrównoważy po równo i sprawiedliwie.
Centrum życia: Kiedy staniesz istotą duchową, odkryjesz, że lubisz wszystko w
prawie takim samym stopniu. Naprawdę nie ma znaczenia co gotuje życie; jesz
wszystko z głęboką wdzięcznością. Lubisz ciemność tak samo jak światło, ciszę
tak samo jak dźwięk, nic tak samo jak coś. To całe życie i ty wiesz, że prędzej
czy później będziesz musiał spróbować wszystkiego, więc zawsze cieszysz się
tym co dzieje się w teraźniejszości bez względu na to co to jest.
Nie lubisz bólu tak bardzo jak przyjemności, ale wytrzymujesz ból i cieszysz się
przyjemnością w wiedzy, że nie będziemy mieć więcej bólu w naszym przyszłym
życiu.
Wytrzymasz ból aż minie z wiedzą, że doprowadzi on do równej ilości
przyjemności. Ta wiedza jest tym co cię uwalnia.
Czas którym cieszyłeś się czekając, nie jest stracony.
John Lennon
Tracić czas: Jest sztuka w nic nie robieniu. Umysł stara się sprawiać aby ludzie
biegali w kierunku czegoś lub od czegoś. Najtrudniejszą rzeczą do zrobienia dla
większości ludzi jest robienie niczego.
Strach przed wolnością: Jeśli nie ma właściwej i niewłaściwej moralności skoro
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wszystko się równoważy, nie ma nic co by powstrzymywało ludzi od wyrządzania
sobie nawzajem strasznych rzeczy. Wizja jest taka, że wszyscy ludzie zamienią
się po prostu w chmarę zwierząt i rozerwą się nawzajem na strzępy przy
pierwszej okazji. Przeciwieństwo jest prawdą. Ludzie którzy znają prawdę nie
krzywdzą innych, ponieważ nie są dłużej zwierzętami; tylko zwierzęta będą
zachowywać się jak zwierzęta. Ludzie którzy znają prawdę o równowadze staną
się istotami duchowymi i zaczną życie jako byty duchowe.
Konsekwencje: Wiedza o równowadze nie usuwa wszystkich konsekwencji
zachowania. Przeciwieństwo jest prawdą; teraz jesteś odpowiedzialny.
Kryminaliści teraz myślą, „Patrz przez co przechodzi moja ofiara, i nie
zrobiła nic aby na to zasłużyć, więc zasługiwanie musi nie mieć nic
wspólnego z wydarzającymi się złymi rzeczami,” I mają rację.
Kiedy znasz prawdę, wiesz, że zachowując się jak zwierzę po tym jak poznałeś
ostateczną prawdę, idziesz na dno łańcucha pokarmowego. Nie ma większej
konsekwencji; dlatego też, prawda jest najlepszym środkiem odstraszającym
na złe zwierzęce zachowanie.
Wszystkie kulki do gry: Ludzie myślą, że skoro wszystko się równoważy, nie
ma znaczenia co robisz. Prawda jest taka, że wszystko co robisz ma znaczenie,
ponieważ grasz wszystkimi kulkami. To co robisz zdeterminuje twoją
nieśmiertelną przyszłość.
Jeśli chcesz wyewoluować ze zwierzęcego królestwa do królestwa gdzie nie ma
strachu, bólu i śmierci, musisz nauczyć się i rozprzestrzeniać prawdę o życiu.
Musisz żyć jako istota duchowa. Jeśli żyjesz jak zwierzę, będziesz nim dalej.
Reasumując: Niebo to realne miejsce. Jest to miejsce gdzie żyją najwyższe
formy życia; to szczyt drabiny ewolucyjnej. Dostajesz się tam poprzez nauczenie
się ostatecznej prawdy i życiu w prawdziwym życiu teraz. Piekło jest realnym
miejscem. Żyją w nim najniższe formy życia, jest to dno drabiny ewolucyjnej.
Dostajesz się tam poprzez nauczenie się prawdy i nie staranie się żyć w
prawdziwym życiu. To zależy od ciebie; ty masz piłkę (prawdę).
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Prawdziwa Historia (90-96)
Po śmierci: Jeśli chcesz wiedzieć co dzieje się po śmierci, wystarczy abyś
przyjrzał się swojemu własnemu życiu. To jest życie po śmierci. To jest to co
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wydarza się po śmierci. Jest to życie po śmierci po życiu które żyłeś zanim się
urodziłeś.
To jest życie po śmierci!
Jesteś z powrotem po ostatnim życiu jakim żyłeś, i tak samo prawie wszyscy są.
Osoby które żyją w tym pokoleniu żyły we wcześniejszych pokoleniach.
Jesteśmy ludzkością, całą ludzkością. Wszyscy są z powrotem teraz aby
odkryć prawdę i życie, aby wspólnie otworzyć nasze prezenty.
Wszyscy jesteśmy na nowo z powrotem: Wszyscy ludzie którzy żyli i umarli w
przeszłości narodzili się ponownie i dołączyli do ludzkości. Prawie każda istota
ludzka która kiedykolwiek żyła na Ziemi żyje teraz albo narodzi się w tym
pokoleniu. Mogłeś być Georgem Washingtonem, Kolumbem czy Adolfem
Hitlerem; ktoś musiał nimi być. Ich duch jest z powrotem wraz ze wszystkimi
pozostałymi którzy żyli w przeszłości i nie nauczyli się prawdy. Są tylko w innym
ciele i umyśle i nie są tacy jacy byli w swoich poprzednich życiach. Wszyscy są z
powrotem lub będą wkrótce. Ten bezdomny facet który poprosił cię o drobne
mógł być Georgem Washingtonem.
Bez wspomnienia o przeszłym życiu: Nie mamy wspomnień o wcześniejszych
życiach, ponieważ wspomnienia są biochemiczną częścią naszych umysłów i
nasze przeszłe wspomnienia umierają kiedy nasz miniony fizyczny umysł/mózg
umarł. Każdy kto nie nauczył się prawdy i życia w swoim poprzednim życiu,
włączając nas, jest z powrotem lub będzie wkrótce.
Musimy wracać na ten świat dopóki nie nauczymy się prawdy i nie
staniemy się istotą duchową. Każdy kto rozpoczął cykl ewolucyjny na Ziemi
będzie tutaj teraz aby otrzymać swoją szansę na zakończenie poszukiwania
i opuszczenie cyklu zwierzęcego.
Przodkowie: Nie musimy winić czy dziękować naszym przodkom za
prowadzenie wszystkich wojen i zrobienie całej pracy która umożliwiła
rozwiniecie cywilizacji do punktu w którym jest obecnie, ponieważ my byliśmy
naszymi przodkami; i my to zrobiliśmy. Zrobiliśmy to dla nas i zrobiliśmy to na
teraz. My byliśmy wszystkimi tymi bohaterami i łajdakami na przestrzeni całej
historii. Zbudowaliśmy tę cywilizcję w jednym celu, a celem jest stanie się
istotami duchowymi.
Starcy: Ludzkość jest najstarszym życiem na Ziemi. Pochodzimy od pierwszego
zwierzęcego życia które ewoluowało na Ziemi. Jesteśmy na samym szczycie
cyklu ewolucyjnego, ponieważ ewoluowaliśmy przez najdłuższy czas. Ludzie
GlobalTruthProject.com

którzy pierwsi widzą prawdę i życie byli najwcześniejszym zwierzęcym życiem,
które ewoluowało na tej planecie. Podróżowaliśmy razem przez długi czas,
widzieliśmy wszystko i wycierpieliśmy wszystko. Jako rezultat naszego wieku,
będziemy pierwszymi którzy zobaczą prawdę i będą ją rozprzestrzeniać.
Postęp wykładniczy: Ewolucja rasy ludzkiej przyśpiesza w wykładniczym,
geometrycznym postępie. Więcej wydarzy się w naszym życiu na Ziemi w ciągu
najbliższych kilku lat niż przydarzyło się nam w ostatnich siedmiuset milionach
lat.
Kula śnieżna: Jesteśmy w postępie który teraz posuwa się do przodu
geometrycznie. Zajęło to dziesięć tysięcy pokoleń aby ludzka populacja
osiągnęła dwa biliony ludzi. W samym ostatnim pokoleniu, dodaliśmy więcej niż
tamta podwojona liczba ludzi. Nasze przeciętne życie trwało od około trzydziestu
pięciu do siedemdziesięciu ośmiu lat (podwojony) w ciągu ostatnich kilkuset lat.
Technologia przeszła od muszkietów do bomb atomowych w ciągu mniej więcej
ostatnich stu lat. Szybkość przemieszczania się przeszła od konia do samolotów.
Komunikacja światowa przeszła od miesięcy do sekund.
90
To jak kula śnieżna tocząca się ze wzgórza, troczy się coraz szybciej i robi się
coraz większa. Teraz kiedy jest duża i porusza się szybko, zbiera więcej śniegu
w częściowym skręcie niż to robiła w wielu rewolucjach w przeszłości. Dlatego
też możemy bardziej ewoluować w ciągu następnych kilku lat niż w poprzednich
siedmiuset milionach lat, ale zdarzyć się to może jedynie kiedy stawimy czoło
prawdzie i przestaniemy bawić się w pozory. W przeciwnym razie, możemy
odwołać wszystkie osiągniecia ostatnich siedmiuset milionów lat nawet szybciej.
Może to iść w jedną z tych dwóch stron. Pójdzie w jedną stronę dla tych którzy
nauczą się prawdy i życia oraz w inną dla tych którzy nauczą się ale nie
zaakceptują jej.
Rasa ludzka pójdzie tam gdzie pójdzie większość populacji.
To z czego ludzie nie zdają sobie sprawy jest to, że wszystko to co stanowi nasz
świat właśnie się wydarzyło. TV, samochody, klimatyzacja, wewnętrzna
kanalizacja, toalety, pralki, mikrofalówki, komputery itd. wszystko to dopiero co
pojawiło się w ciągu ostatnich pokoleń, większość rzeczy w ciągu ostatniego
pokolenia.
Amerykanie mogli legalnie posiadać ludzi na własność jako niewolników jedynie
150 tysięcy lat temu. Kobiety nie mogły posiadać własności, podpisywać umowy
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prawnej ani głosować do 1920 roku i nie miały równych praw pod prawem do
1960 roku.
Wszyscy zachowują się jakby świat zawsze był taki jaki jest teraz albo jakby taki
był przez długi czas; nie był taki. To wszystko właśnie się wydarzyło i wszystko to
może właśnie się skończyć.
W przeszłości nie było takiego świata w jakim żyjemy teraz. Bierzemy wszystko
jako pewnik. To kłamstwo, największe i najniebezpieczniejsze kłamstwo.
Wszystko w przeszłości prowadziło po prostu do teraz. To jest to na co wszyscy
pracowaliśmy, o co walczyliśmy i na co czekaliśmy. Ten świat jest nowy i
tymczasowy. Musimy obudzić się na tę prawdę zanim będziemy mogli iść
dalej. Musimy obudzić się, albo skończy się.
Księga życia: Jeśli mniej niż dwustu tysięczna historia bytów ludzkich (Homo
sapiens) byłaby w dwustu stronnej książce, każda ze stron przedstawiałaby
tysiąc lat. Na więcej niż stu sześćdziesięciu stronach (sto sześćdziesiąt tysięcy
lat), większość naszej historii, czytałbyś tylko o dzikich zwierzętach robiących to
co robią dzikie zwierzęta. Nie robiliśmy niczego innego niż jakiekolwiek inne
zwierzę przez więcej niż trzy czwarte czasu w jakim byliśmy w tych ciałach.
Nasze mózgi miały ten sam rozmiar co teraz i wyglądaliśmy dokładnie tak jak
teraz. Jedyną różnicą jest sposób w jakim żyliśmy. Nie mieliśmy stałego
schronienia innego niż jaskinie ani broni innej niż kije i kamienie. Nie mogliśmy
wzniecić ognia.
My byliśmy jedzeniem: Spróbuj wyobrazić sobie siebie i swoich przyjaciół
biegających w kółko nago po gorącej dżungli albo pastwiskach tylko z kijami i
kamieniami do ochrony. Przez większość naszej historii na tej planecie byliśmy
jedzeni żywcem przez duże koty, niedźwiedzie, duże jaszczurki i nawet duże
ptaki. Ptaki takie jak orzeł Haast miały tak duże szpony jak tygrysy i jadły nas
przez ponad dziewięćdziesiąt procent książki. Byliśmy dla nich jak duże powolne
króliki.
Bycie zjedzonym żywcem brzmi strasznie, ponieważ to jest straszne, tak złe
jak się wydaje.
Było to straszne żyć na Ziemi do niedawna. Było to gorsze dla nas niż dla
jakiegokolwiek innego zwierzęcia i było to najgorsze dla naszych dzieci.
Większość z nich nie dorosła.
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Jaskinie: Najsilniejsi ludzie żyli w zimnych, ciemnych, brudnych i pełnych
owadów jaskiniach. Jeśli byłeś największy i najsilniejszy, miałeś szczęście,
ponieważ mogłeś zająć i zachować najlepsze miejsca do życia. Jaskinie dawały
ci trochę ochrony przed zwierzętami, które próbowały cię zjeść, ale musiałeś
nieustannie walczyć z innymi ludźmi o jaskinie. Tylko najwięksi, najsilniejsi i
najzdrowsi ludzie w nich żyli. Większość ludzi żyło na zewnątrz w małych
grupach. Większość ludzi było na świeżym powietrzu i kiedy robiło się ciemno,
nie spało się dobrze. Większość prawdziwych życiowych potworów, które jadły
nas żywcem krążyła wokół nas kiedy staraliśmy się zasnąć. Do niedawna
byliśmy bezbronni.
Dziś w nocy kiedy będziesz leżał w ciemności w łóżku, wyobraź sobie, że leżysz
na ziemi w całkowitej ciemności, gdzie nie ma ścian ani drzwi, a tysiące owadów
i innych dziwnych stworzeń jest na zewnątrz głośno hałasując. Wyobraź sobie,
że są drapieżnicy wiele razy więksi od ciebie z wielkimi kłami i szponami widzący
w nocy i mogący wyczuć gdzie śpisz. Byłeś tam.
Bestie takie jak tygrys szablozębny żyły w tych samych miejscach gdzie my
żyliśmy do około dziesięciu tysięcy lat temu i były tylko jednymi z wielu stworzeń,
które mogły zabić i zjeść nas żywcem. Pamiętaj, było tak przez 90% naszej
historii.
Ogień: Nie mogliśmy wzniecić ognia do około czterdziestu tysięcy lat temu. To
oznacza, że przez około sto sześćdziesiąt tysięcy lat musieliśmy iść spać bez
palącego się ognia. Przez większość czasu w jakim żyliśmy na Ziemi, baliśmy się
nocy.
Nie tak dawno temu ujrzenie królika biegającego na około wywołałoby u ciebie
głód. Spróbowałbyś, zabiłbyś go i zjadłbyś surowego. Nie udawało nam się
zdobyć królika za często; były one trudne do złapania. Jedliśmy cokolwiek co
udało nam się złapać czy znaleźć, głównie owady i jaszczurki oraz jagody,
korzenie itd.
Przez przynajmniej sto sześćdziesiąt stron dwustustronnej książki (160,000
lat), nie mogliśmy wzniecić ognia i jedliśmy inne zwierzęta na surowo.
Żyłeś w ten sposób o wiele dłużej niż kiedy żyłeś w ciepłym, bezpiecznym domu
z lodówką pełną jedzenia. Prawda jest trudna do uwierzenia, ale to jest prawda
która cię uwalnia.
Ostatni paragraf: Tylko na ostatniej połowie ostatniej strony w książce naszej
historii czytałbyś o świecie z książkami. Nie komunikowaliśmy się między sobą
tak naprawdę przed pojawieniem się druku. Prawda jest taka, że właściwie
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wszystko wydarzyło się w ostatnim jednym procencie czasu w jakim
byliśmy ludźmi.
Miało zły zapach: Większość ludzi spędzała lata pomiędzy jedną kąpielą a
drugą, do niedawna. Kiedy żył George Washington, wszyscy mieli zły zapach.
Prawie nikt nie brał kąpieli w zimie. Zanim pojawiła się wewnętrzna kanalizacja,
kąpanie się było bardzo trudne, więc ludzie nie robili tego zbyt często. Do 1895
roku nie mieliśmy usługi wywożenia śmieci. Życie do ostatniego pokolenia
dosłownie śmierdziało i wciąż śmierdzi w większości świata.
Ostatnie zdanie: Prawie wszystko to co stanowi świat w którym żyjemy teraz
wydarzyło się w ostatnim zdaniu na ostatniej stronie dwustustronnej książki
naszej historii jako ludzi na Ziemi.
Czy zaczynasz widzieć prawdziwy obraz?
Ludzie żyli w niewiarygodnie brutalnym, dzikim świecie przez przynajmniej
dziewięćdziesiąt dziewięć procent czasu w jakim byliśmy na Ziemi. Dopiero w
ostatnim momencie zaczęliśmy cieszyć się życiem na pół bezpiecznym, czystym,
pól cywilizowanym i zrozumianym świecie.
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Zły facet wygrywa: W naszej przeszłości, im lepszym zabójcą byłeś tym lepiej ci
się powodziło. To ustalona gra kiedy zły facet wygrywa. Dlatego też, musimy
wydostać się z królestwa zwierzęcego kiedy możemy. Zwierzęcy świat to po
prostu zabijaj i bądź zabity.
Zły facet jest zazwyczaj agresorem, agresor ma przewagę.
Musimy zrobić dokładne przeciwieństwo tego co zrobiliśmy w przeszłości aby
odnieść sukces. Musimy w krótkim okresie czasu całkowicie zmienić umysł, który
ewoluował przez miliony lat aby osiągnąć sukces teraz. Musimy widzieć i
rozprzestrzeniać prawdę.
Bycie zjedzonym żywcem jest najgorszym sposobem aby funkcjonować, a
taki jest los większości zwierzęcego życia.
To zdarzyło się nam miliony razy. Jest to ostateczna zachęta abyś stał się istotą
duchową i opuścił zwierzęce królestwo.
Kiedy potrzebowaliśmy jeść albo znaleźć parę, stawaliśmy się wtedy najbardziej
podatni na atak innych drapieżników. Jest to jedna z najgorszych cech
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naturalnego zwierzęcego świata, kiedy myślisz, że coś wspaniałego zaraz się
wydarzy, a zamiast tego wydarza się najgorsza rzecz.
Teraz jemy i wchodzimy w pary jak nigdy wcześniej i myślimy, że coś
dobrego zaraz się wydarzy. To czyni ten czas najbardziej niebezpiecznym w
historii.
Zwierzęce królestwo zmusza nas do wytrzymania całkowicie najgorszych rzeczy
aby zmotywować nas do stania się absolutnie najlepszymi rzeczami. Musiało być
dla nas najgorzej aby było najlepiej.
Teraz nie działa: Natura starała się zmusić nas do ewoluowania w istoty
duchowe. Zajęło to dużo czasu ale działało to w przeszłości. Nie działa teraz,
ponieważ siły kłamstwa usunęły motywację aby zrobić ostatni krok.
Kolejka górska: Ból przeszłości był zrównoważony, ale to nie czyni go dobrym.
Kiedy wygrałeś bitwę albo wojnę na śmierć lub kiedy udało ci się zabić zwierzę
podczas polowania, było to niezmiernie przyjemne, ponieważ oznaczało
przetrwanie. Z tego powodu ludzie wciąż czują się dobrze kiedy coś zabiją.
Byliśmy bardziej świadomi teraźniejszości, więc życie było o wiele bardziej
satysfakcjonujące niż jest teraz, ale to nie czyni tego w porządku. Życie w kolejce
górskiej pełnej ekstremalnych wzlotów i upadków uniemożliwi ci nauczenie się
kiedykolwiek prawdy i życia. Tylko w rzadkich momentach kiedy schodzisz z
kolejki górskiej zwierzęcego życia masz szansę zobaczyć prawdę i życie i jesteś
zdolny do ewoluowania ze zwierzęcego królestwa. Wiemy, że nie wydarzyło się
to przez przynajmniej siedemset milionów lat. Do teraz byliśmy zajęci jedynie
przetrwaniem.
Centrum sztormu: Ludzie są teraz jak oko huraganu, cyklon zwierzęcego życia.
Jedynie podczas bycia w spokojnym, centrum życia możliwe jest zobaczenie
ostatecznej prawdy i opuszczenie zwierzęcego królestwa na zawsze.
Branie za pewnik: Bierzemy za pewnik sposób w jaki teraz żyjemy, zachowując
się jakby przeszłość się nie zdarzyła i zakładając, że nigdy nie zdarzy się
ponownie. Stworzyliśmy mity o przeszłości, więc możemy stworzyć fałszywy mit
odnośnie przyszłości. Dlatego też, jeśli zapomnimy i zignorujemy prawdziwą
przeszłość, spowoduje to, że dosłownie przegramy w możliwie największy
sposób. Przejść całą tę drogę aby potem potknąć się na ostatnim stopniu to
możliwe najgorsza rzecz jak może się zdarzyć i koniec. Jest to ostateczny
upadek.
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Przez miliony lat, nasze życie było codzienną walką o przetrwanie dnia, a potem
nocy. Byliśmy głodni i przestraszeni przez miliony lat. Rzeczy jak morderstwo,
gwałt i kanibalizm były standardowym zachowaniem i zdarzały się każdemu.
Było to gorsze niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić czy opisać słowami,
jednak kiedy w końcu docieramy do dobrej sytuacji przez krótki okres, spędzamy
czas starając się bardziej wzbogacić, wygrywać i mieć tyle seksu ile to możliwe.
Jesteśmy naprawdę inteligentnymi bytami? Nie działamy zbyt inteligentnie.
Karaluchy uprawiają seks ponad dwieście razy na dzień. Karaluchy mogą robić
to co większość ludzi próbuje teraz robić lepiej. Próbowanie robienia tego co
karaluch lepiej sprawi, że to się stanie. Jeśli chcesz być karaluchem, będziesz
nim.
Jesteśmy wyjątkiem: Karaluchy były na Ziemi niezmienione przez więcej niż
trzysta milionów lat i zawsze było ich o wiele więcej ich niż nas. Jesteśmy
wyjątkiem od reguły zwierzęcego świata; one są regułą. Tylko spójrz co
dzieje się w zwierzęcym świecie wokół ciebie.
Ostateczna tragedia: Mamy teraz możliwość zmiany swojej natury i uniknięcia
zwierzęcego świata na zawsze, ale zamiast to wykorzystać bierzemy naszą
sytuację jako pewnik starając się żyć z oczami zamkniętymi na prawdę.
Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę z prawdy, przestaną martwić się czy
części ich ciał są zbyt małe czy zbyt duże lub czy są super, popularni,
zwycięzcami, przegranymi itd.
Raj głupców: Tracimy naszą jedyną możliwość uniknięcia zwierzęcego
królestwa. Miliony ludzi chowa swoje głowy w piasek sądząc, że ocalą ich jakieś
mity. Jesteśmy zajęci graniem w gry umysłowe tracąc możliwość która
przychodzi raz na każde siedemset milionów lat. Za co? Nie jesteśmy szczęśliwi
żyjąc kłamstwem.
Wszystko co musimy zrobić to potwierdzić prawdę, ale robimy coś przeciwnego i
staramy się żyć w kłamstwie. Czy coś mogłoby być bardziej głupie czy
tragiczne?
Einstein powiedział, że są dwie nieskończone rzeczy: wszechświat i ludzka
głupota.
Było to wybaczalne w przeszłości kiedy nie mogliśmy znać prawdy na pewno, ale
teraz kiedy możemy znać ją na pewno, jest to niewybaczalne. Stracimy
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wszystko.
Cena nieba: Spędziliśmy przynajmniej ostatnie siedemset milionów lat płacąc
cenę pójścia do nieba, prawie ją zapłaciliśmy; musimy tylko przejść całą drogę.
Na nieszczęście, jest to również czas kiedy jesteśmy najbardziej pogrążeni we
śnie.
Na co było to wszystko? Dlaczego musieliśmy walczyć i cierpieć przez tak
długo?
Ostateczna świadomość: Wszystko to było po to aby doprowadzić do naszej
ewolucji. Strach przed byciem zjedzonym powoduje, że forma życia rozwinęła
lepsze zmysły aby unikać drapieżników i znaleźć zdobycz. Sprawiła, że staliśmy
się bardziej świadomi naszego środowiska, bardziej świadomi życia.
Wszystko co się wydarzyło było tylko po to abyśmy stali się bardziej
świadomi życia.
Rozwinęliśmy duży mózg aby być bardziej świadomymi naszego środowiska, ale
była to pośrednia świadomość. Był to całkowicie nowy sposób widzenia życia.
Wszystkie nasze wcześniejsze zmysły rozwinęły się aby poznać środowisko
lepiej bezpośrednio. Nasze umysły zrobiły właściwie coś odwrotnego; nasz umysł
blokuje naszą bezpośrednią świadomość środowiska.
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Są dwa rodzaje prawdy: prawda którą znasz i prawda której doświadczasz.
Potrzebujemy zarówno bezpośredniej jak i pośredniej świadomości aby mieć
ostateczną świadomość. Dopiero kiedy ją zdobędziemy, osiągniemy szczyt
drabiny ewolucyjnej i całkowitą świadomość naszego środowiska i życia. Nasze
umysły dały nam możliwość poznania „prawdy”. Prawda jest pośrednią
świadomością naszego środowiska.
Nasza pośrednia świadomość przyszła na koszt naszej bezpośredniej
świadomości naszego środowiska, świadomości „życia”. Musimy jedynie
połączyć naszą bezpośrednią i pośrednią świadomość aby poznać prawdę i
życie i zrobić końcowy krok w ewolucji. Podkreślam to, gdyż wszystko na zawsze
opiera się na tym.
Prawda i życie = ostateczna świadomość.
Ostatnia strona: Jesteśmy teraz na ostatniej stronie książki o naszej historii na
GlobalTruthProject.com

Ziemi. Co będzie napisane na następnej stronie?
Następna strona: Jeśli obudzimy się na prawdę, będzie to niebo na Ziemi. Jeśli
pozostaniemy w śnie jeszcze dłużej, będzie to piekło na Ziemi, najgorsze jakie
kiedykolwiek wcześniej istniało. Jest to cena dojścia tak daleko i następnie
zmarnowanie tego.
Rzeczy albo staną się tak dobre jak to możliwe albo tak najgorsze jak to możliwe.
Tak działa równowaga i jest to tak pewne jak wschód i zachód słońca. Możemy
być tak inteligentni jak to możliwie albo tak głupi jak to możliwe.
Wschód i zachód słońca, dzień i noc, pokazują nam naturę wszechświata, naturę
równowagi. Nic nie mogłoby być bardziej oczywiste, jednak pomimo to, prawie
nikt nie może zobaczyć prawdy. Słońce wzejdzie albo zajdzie nad rasą ludzką.
Życie po śmierci: Dlaczego ludzi bardziej obchodzi przyszłość rasy ludzkiej niż
ich osobista przyszłość? Dlaczego ludzie poświęcają swoje życia za przyszłość
ludzkości? Żołnierze poświęcają swoje życie za lepszą przyszłość; dlaczego to
robią? Dlaczego łosoś płynie pod prąd i oddaje swoje życie za potomstwo?
Dlaczego większość zwierząt ryzykuje swoje życie aby ratować swoje
potomstwo? To nie jest tylko miłość.
Najpotężniejszym instynktem jest „przetrwanie” albo samozachowanie, więc
dlaczego często przekładamy przetrwanie i dobrobyt naszych potomków nad
naszym własnym? To dlatego, że podświadomie wiemy, że my będziemy
naszymi własnymi potomkami. Jeśli masz dzieci, najbardziej prawdopodobne jest
to, że wrócisz jako twoi własni wnukowie albo prawnukowie. Może nawet
odziedziczysz część swoich własnych pieniędzy. To dlatego królowie zawsze
przekazywali koronę wzdłuż swojej własnej linii krwi.
Jeśli nie masz dzieci, wrócisz jako potomkowie krewnych z najbliższym DNA do
DNA jakie masz obecnie. Twój duch krąży z tym co zna, ale jest wiele
czynników, które mogą zmienić twoją drogę, takie jak siła równoważąca i prawda
życia. Ta książka wyjawia je jasno po raz pierwszy.
95
Kiedy się obudzisz, wszystko jest oczywiste i wiesz co się dzieje.
Kalendarz duchowy: Zbiorowy nieświadomy łącznie z przetrwaniem tych
najbardziej przystosowanych wywołał ewolucję. Jest to przyczyna postępu i
eksplozji obecnej populacji. Dokonał tego czego miał dokonać aby doprowadzić
nas wszystkich tutaj teraz.
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Ostatni wiek lodu: Zbiorowy nieświadomy działa ze środowiskiem naturalnym
aby prowadzić kalendarz duchowy do przodu kiedykolwiek ma taką możliwość.
Kiedy zakończył się ostatni wiek lodu, zrobił krok i do tej pory doprowadziło to do
świata w którym obecnie żyjemy. Doprowadziło nas do samych drzwi nieba, do
doskonałej egzystencji.
Środowisko: Niezwykły długi okres dobrej pogody w ciągu ostatnich dziesięciu
tysięcy lat umożliwił nam dokonanie wystarczającego postępu aby dać całej
ludzkości odrobinę nieba.
Wiele krajów otrzymuje bronie jądrowe i biologiczne. Zaczną być używane
jeśli prawda nie zostanie wkrótce ujrzana. Mamy wybór: życie albo śmierć.
Nawet jeśli nie zniszczymy środowiska, natura to zrobi. Pogoda zmienia się w
cyklach naturalnych. Kolejna wielka katastrofa nadejdzie wkrótce, bez względu
na to robimy.
Jeśli staniemy się oświeconymi istotami duchowymi, przetrwamy więcej niż to co
natura na nas zrzuca. Jeśli nie, nie przetrwamy nawet najmniejszej światowej
zmiany w pogodzie, ponieważ uwolni to bestię w ludzkości.
Wszystko razem teraz: Po raz pierwszy jesteśmy wszyscy razem i mamy
wszystko czego potrzebujemy aby dokonać przejścia jako grupa istot duchowych
i stworzyć niebo na ziemi. Po raz pierwszy mamy również środki aby się
zniszczyć. To nie zbieg okoliczności.
Nie powinniśmy przestawać poszukiwać; na końcu całego naszego
poszukiwania będzie przybycie tam gdzie zaczęliśmy i poznanie tego
miejsca po raz pierwszy. T. S. Eliot
Życie to pielgrzymowanie. Mądry człowiek nie spoczywa w przydrożnych
zajazdach. Idzie on bezpośrednio do nieograniczonej domeny wiecznej
błogości, jego ostatecznego celu. Oscar Wilde
Gdziekolwiek jesteś, jest to tam gdzie powinieneś być.
Teraźniejszość jest ostatecznym darem; jest to dar ostatecznej prawdy i życia.
Teraźniejszość jest zawsze taka sama (satysfakcjonująca) i zawsze nowa i inna i
będzie trwała na zawsze.
Musisz żyć w teraźniejszości, rzucić się na każdą falę, znaleźć swoją
wieczność w każdym momencie. Henry David Thoreau
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Zrób to co nikt inny nie może dla ciebie zrobić. Pozostaw wszystko inne.
Henry David Thoreau
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Przejście (97-101)
Pamiętaj, wszystko co robisz to oddzielanie tego co prawdziwe od wytworu
umysłu.
Czy możesz rozróżnić co jest tworem umysłu, a co tworem życia? Możesz, każdy
może, więc to nie jest tak że twoje zadnie nie jest jasne. Jeśli jest to coś co
tworzy umysł, zmartwienie, strach, złość, uczucia niższości, smutek czy
jakiekolwiek umysłowe cierpienie, to jest to nieprawda. Jeśli jesteś chory, jest to
prawdziwe. Jeśli uderzysz się w palec, ból jest realny, itd. Jeśli coś doprowadza
cię do szału, nie jest to prawdziwe. Widzisz różnicę?
Jeśli jego duch jest zniekształcony, powinien go po prostu naprawićoczyścić go, uczynić doskonałym, ponieważ nie ma innego zadania w
twoich całych życiach, które byłoby ważniejsze. Poszukiwanie perfekcji
ducha wojownika jest jedynym zadaniem wartym naszej tymczasowości
czy naszego człowieczeństwa. Carlos Castaneda
Stajesz się wojownikiem duchowym, nie fizycznym. Na początku, rzeczy które
przeczytałeś w tej książce zmuszą cię do większego myślenia, ale kiedy cała
owa wiedza wsiąknie, będziesz myślał coraz mniej. W ostateczności będziesz
uzewnętrzniać, Teraźniejszość, w teraźniejszości.
Naprawdę dobra książka uczy mnie lepiej niż jej czytanie. Muszę ją szybko
odłożyć i zacząć żyć w oparciu o jej aluzje. Kiedy zaczynam czytając,
muszę zakończyć działając. Henry David Thoreau
Mając najmniej potrzeb jestem najbliżej Bogów.
Sokrates
Zamiast myśleć co jeszcze potrzebujesz, pomyśl bez czego jeszcze możesz żyć.
Skomplikowane: Musisz uprościć swoje życie aby dostać się do prawdy i życia.
To nie oznacza, że twoje życie nie może być skomplikowane w pracy. Praca to
praca, ale zostawiasz ją w biurze i reszta twojego życia powinna być uczyniona
prostą.
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Komplikacje są przyjacielem umysłu, prostota to przyjaciel ducha.
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Kiedy upraszczasz swoje życie, prawa wszechświata będą prostsze.
Samotność nie będzie samotnością, bieda nie będzie biedą ani słabość
słabością. Henry Dvid Thoreu
Powinieneś uprościć swoje życie w pracy jak najbardziej to możliwe, a swoje
życie prywatne uczynić całkowicie prostym. Część pracy będzie musiała być
skomplikowana, więc żyjesz z tym przez osiem godzin dziennie, ale nie musisz
tak żyć w życiu osobistym.
Każdy inteligentny głupiec może uczynić rzeczy większymi i bardziej
skomplikowanymi…Potrzeba odrobinę geniuszu -i dużo odwagi- aby pójść
w przeciwną stronę. Albert Einstein
Po prostu wykonuj rutynowe czynności, które zaczynają się rano siejąc ziarna
prawdy w innych. Musisz pomóc prawdzie aby prawda mogła pomóc tobie.
Wszystko pozostałe nastąpi po tym.
Jeśli twoim ostatecznym celem jest znajomość ostatecznej prawdy,
będziesz musiał dawać (pomagać rozprzestrzeniać) aby ją otrzymać.
Musisz dawać aby otrzymać. Zbierasz to co zasiejesz.
Ja pokazuję wam super człowieka. Człowiek jest czymś co powinno być
pokonane. Co zrobiłeś aby go pokonać? Friedrich Nietzsche
Każdy skorzysta przez samo staranie się poszukiwać prawdy i poprzez życie
świadomym. Im więcej ludzi robi to wokół ciebie, tym łatwiej tobie będzie to robić.
Będzie wiele fałszywych startów, a twoje momenty jasności będą przychodziły i
odchodziły podczas okresu przejścia. Nie pozwól aby to ci przeszkadzało; w taki
sposób się to odbywa. Jeśli robisz to co musisz, w ostateczności to się wydarzy.
Daj sobie czas: Nie chcesz aby wydarzyło się to zbyt szybko, ponieważ twój
umysł potrzebuje czasu aby się zmienić, a to dzieje się stopniowo, zazwyczaj
kiedy śpisz. Czekałeś miliony lat i miliony żyć; chwila dłużej to nie duży problem.
Czas przejścia jest ważny i konieczny.
Bądź dla siebie miły: Nigdy nie rób niczego co jest dla ciebie złe, tylko rzeczy
które są dla ciebie dobre, nie tylko dlatego, że możesz żyć dłużej i lepiej, ale
dlatego, że jest to właściwa rzecz do robienia. Osoba która zna prawdę zawsze
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robi właściwą rzecz. Staraj się pozostać na duchowej ścieżce.
Kończ każdy dzień i uznawaj go za zakończonego. Zrobiłeś co mogłeś.
Pewne błędy i absurdy na pewno nie umknęły; zapomnij o nich najszybciej
jak możesz. Jutro jest nowy dzień; rozpocznij go dobrze i spokojnie i z
duchem zbyt wysoko aby zostać przytłoczonym przez stare nonsensy.
Ralph Waldo Emerson
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Powiedziałem ci wszystko co mogę ci teraz powiedzieć. Kiedy się obudzisz,
będziesz wiedział rzeczy których ci nie powiedziałem i będziesz wiedział
dlaczego nie mogłem powiedzieć ci teraz.
Teraz wszystko zależy od ciebie: Wiesz teraz wszystko co potrzebujesz
wiedzieć. Musisz tylko aktywnie zacząć żyć w prawdzie aby pomoc Global Truth
Project ją rozprzestrzenić.
Wszystko dotyczy TERAZ, teraźniejszości, po prostu dlatego, że nic innego
tak naprawdę nie istnieje. Wszystko czego się uczymy i robimy jest po to
abyśmy weszli w TERAZ.
Nie ma innej drogi
Ta książka wyjawia:
Że jesteśmy nieśmiertelni.
Prawdziwą przeszłość i przyszłość.
Prawda jest przeciwieństwem tego co ludzie myślą.
Że mamy wybór pomiędzy życiem a śmiercią.
Że ludzkość żyje w stanie chodzącego snu.
Że musimy obudzić się ze snu aby ujrzeć prawdę.
Ze wszystko jest zrównoważone i sprawiedliwe dla każdej żyjącej rzeczy.
Że jesteśmy w procesie robienia ostatniego kroku w ewolucji.
Ta książka wyjawia wiele ważnych rzeczy o których nikt nigdy wcześniej nie
słyszał.
Prawda czy fałsz?
Nie wierz mi: Cytuję i odnoszę się do Alberta Einsteina 31 razy, Friedricha
Nietzsechego 18 razy, Henrego Davida Thoreau 9 razy, The Beatles i do
wielu z największych proroków, filozofów, naukowców, liderów, wizjonerów,
poetów i artystów, którzy żyli na tej plecie. Jeśli nie możesz uwierzyć albo nie
uwierzysz im, po prostu uwierz swoim własnym oczom. Prawda jest oczywista.
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SPRAWDŹ JĄ SAM.
Spróbowaliśmy wszystkiego innego. Spróbuj prawdy którą popierają
dowody.
Kłam i umrzyj: Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że będą cierpieć i
umrą wraz ze swoimi rodzinami w bardzo bliskiej przyszłości, nie będą dalej
zmotywowani bogactwem, władzą, sławą albo innymi wpływami, które pochodzą
od naszych zwierzęcych umysłów.
Nowy świat: Tylko prawda i życie będą miały dla ciebie znaczenie, ponieważ są
jedynymi rzeczami, które naprawdę istnieją i jedynymi rzeczami które mogą nas
ocalić. Wszystko inne to tylko bzdury stworzone przez umysł.
Być albo nie być; oto jest pytanie, jedynie pytanie.
Ważne: Rozpoczynaj każdy dzień myśląc, że umrzesz, ponieważ pewnego
dnia będziesz miał rację. To czyni cię poważnym w szukaniu prawdy.
Zapytaj siebie: Tylko zapytaj siebie czy chcesz żyć bezsensownym,
niesatysfakcjonującym życiem w kłamstwie, czy chcesz żyć satysfakcjonującym,
prawdziwym życiem teraz, tu gdzie ono trwa na zawsze.
Wieczne sanktuarium: Teraźniejszość to miejsce gdzie wszystko jest i jeśli
jesteś tam i znasz prawdę, życie jest idealne przez cały czas i będzie trwało na
zawsze.
Teraźniejszość jest dla ciebie. Musisz ją tylko zaakceptować.
„Poszedłem do lasu, gdyż chciałem żyć celowo, skonfrontować się tylko z
najistotniejszymi faktami życia i zobaczyć czy mogłem nauczyć się tego co miało
ono do nauczenia, aby nie było, że kiedy przyjdzie mi umrzeć, odkryję że nie
żyłem. Nie chciałem żyć tym co nie było życiem, życie jest takie drogie; nie
chciałem też praktykować rezygnacji, chyba że było to całkiem konieczne.
Chciałem żyć głęboko i wyssać całą esencję życia, żyć tak twardo i spartańsko,
aby pokonać wszystko to co nie było życiem”. Henry David Thoreau
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Bestia wewnątrz robi wszystko aby spróbować i sprawić aby ludzie ominęli
prawdę i dostali się bezpośrednio do życia, co jest niemożliwe. To jest główny
problem. Ludzie chcą iść skrótem, otrzymać szybką naprawę i ta pułapka umysłu
trzyma rasę ludzką w niewoli. Ludzie próbują narkotyków, seksu, władzy,
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pieniędzy, sławy, czegokolwiek i wszystkiego oprócz prawdy, ale ludzie nigdy nie
będą wolni dopłóki nie nauczą się ostatecznej prawdy.
Różnicą pomiędzy znajomością i nieznajomością prawdy jest
sprawdzenie.Nic nie mogłoby być prostsze. Jeśli wystarczająco znasz prawdę
aby sprawdzić czym jest, będziesz znał prawdę życia. Smutną rzeczą jest to, że
większość ludzi nie dba o to; lubią grać w gry zwierzęce. Jeśli cię obchodzi, teraz
jest czas aby to udowodnić.
Gdyby każdy spojrzał naprawdę dobrze na ogólny obraz życia, każdy
zobaczyłby tę samą rzecz. Ta prosta rzecz połączyłaby ludzką rasę i
żylibyśmy w raju.
Jest tylko jedna droga: Musisz znać pełną prawdę o życiu aby znać pełne
życie.
Jak możesz mieć przyjemność z życia zanim nie poznasz jak życie działa?
Nikt nie może w pełni mieć przyjemności z życia zanim nie dowie się
dlaczego rzeczy się zdarzają i gdzie ich życie prowadzi.
Nauczenie się ostatecznej prawdy życia i śmierci jest misją ludzkości.
Przeczytaj the Present (z religią) nawet jeśli nie lubisz religii. Jest to bardziej
kompletna wersja tej książki. Zawiera ona religie i wszystkie inne rzeczy. Jest to
długa wersja tej książki. Musisz ją przeczytać aby prawda stała się
podświadoma. To pomaga abyś zmienił się w istotę duchową.
Wybrany: Może zastanawiasz się dlaczego większość ludzi nie może teraz
ujrzeć prawdy, dlaczego nawet nie widać aby kogokolwiek obchodziła
najważniejsza rzecz jaka jest. To nie ma sensu. Tak jak napisane jest na
pierwszej stronie the Present (z religią), prawda została przykryta, ukryta przed
ludzką świadomością przez zbiorowego nieświadomego. Czas musi być
właściwy; technologia, polityka i wszystkie inne dziedziny społeczności muszą
ewoluować do pewnego punku i być gotowe zanim prawda może być ujrzana,
inaczej spowoduje to więcej szkody niż dobra. Tak jak mówi piosenka the
Beatles „All You Need is Love” , „Nie ma nic co mógłbyś zobaczyć co nie jest
pokazane”. Poziom prawdy jaki możemy zobaczyć teraz nie mógł być ujrzany
przed teraz, mógł być zobaczony jedynie przez kilkoro ludzi. Jesteś jednym z
nich? Jeśli tak, zostałeś wybrany aby pomóc wyjawić prawdę reszcie rasy
ludzkiej. Jest to powołanie którego nie możesz odmówić.
Najwspanialsza rodzina: Pracujemy z the Beatles, Newtonem, Einsteinem,
Nietzsche, Thoreau, Teslą i wszystkimi innymi wspaniałymi prorokami,
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wizjonerami i naukowcami, którzy kiedykolwiek żyli. Są oni naszymi przyjaciółmi,
naszymi partnerami i naszą rodziną, a my ich. To twoja okazja, twoje
zaproszenie aby do nas dołączyć.
Pracowanie z nami czyni cię prorokiem, co jest kolejnym krokiem w
ludzkiej ewolucji. Każdy kto rozprzestrzenia niewidzialną prawdę o życiu i
śmierci jest prorokiem.
Nawet jeśli ziarna prawdy które siejesz nie urosną u innych, ziarna które siejesz
urosną w tobie, zbierasz co zasiejesz. Nie możesz być pewny pomocy innym,
możesz tylko spróbować, ale próbowanie pomagania innym pomaga na pewno
tobie. Jeśli zasiałeś prawdę, zbierzesz prawdę. W innych słowach, dostajesz to
co dajesz. To najlepsza praca jaką możesz zrobić dla tego świata i dla siebie.
Ucz aby się uczyć: Musisz uczyć innych prawdy którą znasz aby nauczyć się
nowej prawdy. Jeśli tego nie robisz, nie robisz postępu. Ludzie rozumują
odwrotnie i myślą, że muszą nauczyć się całkowicie sami zanim zaczną uczyć
innych. Jest to sztuczka umysłu aby powstrzymać prawdę od wyjawienia,
ponieważ ludzie którzy nie uczą tego co wiedzą, sami nigdy nie będą znali
ostatecznej prawdy, a prawda nie zostanie rozprzestrzeniona.
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Jeśli chcesz aby twoje życie się zmieniło, najpierw sam musisz się zmienić.
Jeśli nie zmienisz się i pozostaniesz taki sam, twoje życie pozostanie takie same.
Ludzie którzy czytają jedną książkę po drugiej nigdy nie stają się oświeconymi
istotami duchowymi. Najlepiej czytać tylko the Present raz po razie i zrobić
kolejny krok.
Przeczytanie tej książki jest tylko pierwszym krokiem. Następnym jest pomoc
prawdzie.
Ci którzy mają przywilej wiedzieć, mają obowiązek działać.
Albert Einstein
Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania, jesteś częścią problemu.
Wielu ludzi czyta tę książkę i myśli, że zna prawdę, a potem ponownie znika
gdzieś w królestwie zwierzęcym. Siła i wpływ zwierzęcego umysłu nie może być
bagatelizowana. Żyłeś w zwierzęcym królestwie przez pół biliona lat. Co pozwala
ludziom myśleć, że czytanie książki przez godzinę może zmienić to wszystko?
Musisz podjąć 100% wysiłek aby pozostać w prawdzie.
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Jeśli jesteś wystarczająco stary (czas na Ziemi) i spełniłeś swoje obowiązki
pomagając rozprzestrzeniać prawdę, sposób w jakim życie działa staje się dla
ciebie jasny. Twój wiek nie zależy od ciebie, ale pomaganie prawdzie tak, więc
daj temu wszystko co możesz. Liczy się to jak czujesz się odnośnie siebie
samego. Jeśli czujesz, że dałeś wszystko co możesz, wtedy jesteś na najlepszej
pozycji na jakiej możesz być i wiesz to. Jeśli nie robisz tego co możesz, również
to wiesz. Sam siebie sądzisz. Nigdy nie wiesz kiedy umrzesz, więc zawsze
chcesz być na najlepszej pozycji na jakiej możesz być.
Czytanie o prawdzie nie znaczy, że znasz prawdę.
Odzwierciedlenie otoczenia: Zrozumienie równowagi, nieśmiertelności i twojej
historii całkowicie, umożliwi ci abyś się całkowicie zrelaksował i żył całkowicie w
teraźniejszości, co spełnia cię całkowicie. Problem polega na tym, że jesteśmy
odzwierciedleniem swojego otoczenia, a zwierzęce otoczenie nie zezwoli aby
powyższe zdarzało się przez dużą ilość czasu, więc wszystko co możesz zrobić
to pracować aby je zmienić wiedząc, że je zmienisz albo umrzesz próbując.
Wygrywasz w obydwu przypadkach, ponieważ jeśli umierasz starając się,
narodzisz się ponownie w środowisku w przyszłości na Ziemi po tym jak zmieniło
się po twoich wysiłkach i wysiłkach innych na ścieżce. Narodzisz się ponownie w
środowisku prawdy i życia, co religie nazywają niebem. Mogłoby to być dziesięć
lat, tysiąc lat, lub miliony lat w przyszłości. Dla ciebie to nie będzie miało
znaczenia, ponieważ dla ciebie będzie to tylko jak sekunda od czasu kiedy
umierasz i rodzisz się ponownie w niebie. W ostateczności będzie niebo na
Ziemi, nawet jeśli zajmie to kolejne bilion lat. Nie możesz przegrać jeśli
pomagasz rozprzestrzenić prawdę, pomagając tworzyć niebo. To mogłoby
zdarzyć się za kilka lat.
Cel książki: Trudno będzie być poszukiwaczem prawdy/rozprzestrzeniaczem i
żyć w prawdzie życia dopóki nie nawiążesz połączenia z tym co nazywam
zbiorowym nieświadomym, którego religijni ludzie nazywają Duchem Świętym.
Celem moich książek i wszystkiego co robimy jest pomóc ludziom nawiązać te
połączenie. Będziesz wiedział kiedy to się zdarzy, ponieważ zdasz sobie sprawę
z tego, że nie jesteś sam; jesteś podłączony do wszechwiedzącej mocy, którą
religijni ludzie nazywają Bogiem, który jest wszechobecny i wszechmocny, jest
wszędzie i robi wszystko. Jest wszystkim oprócz zwierzęcego umysłu i jest to
umysł zwierzęcy w pośredni sposób. Kiedy to ujrzysz, połączysz się z tym,
zobaczysz życie idealnie wyraźnie. Widzisz magię życia, perfekcję. Stajesz się
niepokonany i jesteś zamknięty na ścieżce do nieba i wiesz to. To czyni życie tak
dobrym jak to możliwe, a kolejne życie perfekcyjnym.
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