Co się stało kiedy pojechałem
na 40-dniowe osobnienie na
2350
m.n.p.m?
[Biblia
Miłości]

Przedwstęp
Uważam się za idealistę-praktyka, niektórzy mówią, że jestem
cholernym praktykiem. Dlatego Biblia Miłości jest praktyczna,
bosko

praktyczna

Jeśli

chcesz

poczytać

wyniosłą,

idealistyczną książkę o Miłości to źle trafiłaś. Czuję, że
twardo stoję na ziemi w temacie Miłości i rozumiem dość dobrze
jej dwa główne aspekty: duchowy i ziemski, a naszym zadaniem
jest z tych dwóch aspektów uczynić jeden – ludzki aspekt
Miłości.
Jak zauważysz w Biblii Miłości piszę do ciebie jako kobiety.
Zdecydowałem o tym z trzech głównych powodów:
1. Prawie wcale nie ma książek, w których autor zwraca się do
kobiet czytelniczek.
2. Chcę aby mężczyźni poprzez czytanie zrozumieli w jakiej

sytuacji są stawiane kobiety czytając książki gdzie autor
zwraca się do mężczyzny.
3. Uważam, że w taki sposób łatwiej dotrę do żeńskiego
pierwiastka w mężczyznach.
Wstęp
Dzień przed napisaniem poniższego wstępu leżałem na leżaku na
tarasie w górskim, drewnianym domu położonym w wiecznie
zielonym parku narodowym Podocarpus na południu Ekwadoru. Z
pięknym, dalekim widokiem, fruwałem wzrokiem i Duszą ponad
górami i wypisywałem tematy, które chciałem poruszyć w tej
książce. W krótkim czasie powstała lista ponad 40 punktów.
Głównie dotyczyły one Miłości w relacji. Zacząłem się
zastanawiać, cóż ja wiem o relacjach? Mam 36 lat, bez dzieci,
żonaty byłem przez 3 lata, potem były różne relacje, krótsze i
dłuższe.
Następnie zrelaksowałem się, zamknąłem oczy i zacząłem
przeglądać wszystkie relacje mojego życia. Zrozumiałem, że
moje przeżycia były bardzo różnorodne i miały bardzo szerokie
spektrum Miłości. Stwierdziłem, że o rodzinie mogę napisać
tylko tyle, ile zrozumiałem z obserwacji mojej własnej
rodziny, w której się wychowałem. Tak samo o dzieciach, mogę
napisać to, co zaobserwowałem i zrozumiałem jako dziecko moich
rodziców. Lubię opisywać czego doświadczyłem zamiast
teoretyzować w tematach pozbawionych osobistej praktyki.
Uważam, że wraz z opisanym doświadczeniem mogę Ci przekazać
zrozumienie na poziomie energetycznym. Od Twojej otwartości na
przekaz zależy czy przyjmiesz go, czy odrzucisz. Jeśli
odrzucisz przekaz to najprawdopodobniej sama na sobie
doświadczysz czegoś podobnego i bardzo możliwe, że wyciągniesz
podobne lub takie same wnioski jak moje. Gdy będziesz otwarta,
wtedy przyjmiesz przekaz i to, co jest Ci potrzebne zostanie
włączone do Twojego sposobu postrzegania świata. Dziecko może
zaufać mamie, że żelazko jest gorące i zostawić je w spokoju,
może też odrzucić matczyny przekaz, dotknąć gorącego żelazka i

oparzyć się. Jest jeszcze trzecia opcja, że dziecko zobaczy
kogoś, kto się oparzył i dłonie będzie trzymać z dala od
wszelkich źródeł gorąca. Są różne sposoby zrozumienia.
We wszystkich moich dotychczasowych książkach opisywałem moje
doświadczenia. Uważam, że jest to najcenniejsze, co mogę
przekazać w formie książki. Jeśli pójdziesz na uniwersytet i
profesor będzie Ci mówił o tym, jak tworzy się np. kampanie
reklamowe to dostaniesz najprawdopodobniej przekaz teoretyczny
bez poparcia praktyką owego profesora. W takim przekazie jest
tylko teoria, bez ziarna praktyki. Gdy o kampaniach
reklamowych będzie Ci szczerze opowiadał szef wielkiej agencji
reklamowej, wtedy wraz z przekazem dostaniesz ziarno praktyki
i gdy kiedyś w przyszłości będziesz myślała o jakiejś kampanii
reklamowej, wtedy możesz użyć ziarna, jakie dostałaś. Uczenie
się na doświadczeniach (błędach i sukcesach) innych osób
pozwala Ci zaoszczędzić dużo czasu i energii.
Największym

skarbcem

doświadczeń,

jaki

masz

do

swojej

dyspozycji to Twoja rodzina – rodzice, wujkowie, ciotki,
dziadkowie, kuzyni, stryjkowie itd. Masz też znajomych,
przyjaciół, współpracowników. W sumie masz do swojej
dyspozycji tysiące lat przeżytych na różne sposoby, tysiące
doświadczeń, wniosków, setki sukcesów i porażek. Pytaj się
osób, do których masz zaufanie o ich doświadczenia, również
miłosne.
Pół nocy zastanawiałem się jaki dać tytuł. Księga Miłości,
Książka o Miłości, Sztuka świadomej Miłości, Sztuka świadomego
kochania, Biblia Miłości, Miłość… ale Miłość to życie, więc
tytuł mógłby być Sztuka świadomego życia, Biblia życia,
Książka o życiu itd.
Uważam, że Biblia Miłości zawiera wszystko, co chcę przekazać,
lub co przeze mnie zostanie przekazane. Piszę tę książkę
podczas pierwszego 40-dniowego odosobnienia. Jest 2012 rok i
jestem w Ekwadorze, w górach (2350mnpm), miejsce jest cudowne
– www.kontiki.weebly.com

Oprócz mnie jest tutaj kotka Pequena (Mała), pies Hercules,
absolutna cisza, spokój i natura. Bez internetu i prądu (jest
bateria słoneczna), komórka ma zasięg tylko w jednym miejscu,
jest ciepła woda, do najbliższego sąsiada mam ponad dwie
godziny drogi pieszo, do sklepu trzy… Jedzenie przynosi mi raz
w tygodniu Jose na swym ośle.
W takich warunkach piszę przy otwartym oknie patrząc co jakiś
czas na daleki górski widok za więcej niż milion dolarów.

Gdy piszę zatracam się, czas się rozpływa, po prostu oddaję
się, aby przeze mnie płynęło to, co ma być zawarte w tej
książce. Często, gdy po dłuższym czasie wracam do napisanych
tekstów jestem pozytywnie zaskoczony tym co napisałem. I
pomyśleć, że w szkole jednym z trzech przedmiotów, z którym
miałem problem był język polski.. No ale tak to jest, że w
obszarach pozornych słabości leżą wielkie potencjały. Też
wiem, że jest coś ponad JA i sprawia, że teksty są takie,
jakie są. Słowa są tylko powierzchnią, którą widzisz i
czytasz, są nośnikiem dla, jak ja to nazywam,
inprintów/matrixa/macierzy energetycznych
sobie programy związane z danym tematem.

zawierających

w

Chcesz czytać dalej?
Kliknij tutaj – Jeśli dany rozdział nie ma aktywnego linka do
kolejnej części to oznacza, że jeszcze nie została
opublikowana na blogu. Publikuję jedną część raz na tydzień
(części jest 33, książka ma 111 stron)
Nie chcesz czekać?

Wpłać dowolną kwotę darowizny a otrzymasz całą Biblię w
formacie PDF na maila – kliknij tutaj
Biblia Miłości – opinie czytelników – kliknij tutaj
Biblia Miłości – Spis Treści – kliknij tutaj

Spodobał Ci się ten fragment? Udostepnij go na Facebooku –
Dziękuję

