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Przedmowa

P

od koniec lat dziewięćdziesiątych, tuż po narodzinach internetu, niewielka firma Totally Unique T-shirts (TUT),
którą w 1989 roku założyłem z mamą i Andym, zaczęła tworzyć bazę kontaktów klientów i sklepów detalicznych. W niedługim czasie mój pierwszy Poniedziałkowy Impuls do Działania trafił do 36 osób. Wyrażeniem „Poniedziałkowy Impuls
do Działania” nazywałem inspirujące wierszyki z naszych
najlepiej sprzedających się koszulek. Pierwsze wiadomości
zawierały same rymowanki, po których zamieszczałem jedynie informację o ofercie specjalnej sklepu.
W 1999 roku koszulki nie sprzedawały się już tak dobrze,
więc zdecydowaliśmy się na likwidację firmy. To był ostatni dzwonek, by zmienić coś i poszukać sobie nowego miejsca, póki były na to jeszcze pieniądze. Po firmie, dzięki której sprzedaliśmy milion koszulek, pozostała nam tylko domena internetowa (www.tut.com) oraz baza danych z około 1500
adresami poczty elektronicznej. Nie chciałem tego stracić,
a ponieważ czułem, że to właśnie w internecie tkwi duży potencjał, kontynuowałem rozsyłanie poniedziałkowych listów.
Tym razem jednak do Poniedziałkowych Impulsów do Działania nie załączałem oferty specjalnej; odważyłem się nato-
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miast dopisywać kilka słów o znaczeniu wiersza – i stało się!
Odzew był natychmiastowy.
Nieoczekiwanie zacząłem odbierać sygnały, że moje cotygodniowe listy rzeczywiście docierają do ludzi. Pierwszy raz zdarzyło mi się otrzymać odpowiedź na wiadomość, a słowa, które
do mnie napływały, brzmiały mniej więcej tak: „To jest super!
Mam nadzieję, że kiedyś wydasz swoją ksiażkę!”, „Nie masz
pojęcia, jak wiele znaczyły dla mnie Twoje poranne myśli”, „Z
powodu Twoich wiadomości nie mogę się doczekać kolejnego poniedziałku”. Oczywiście niczego nie sprzedawałem. Moje
przedsięwzięcie opierało się całkowicie na zasadach non-profit. Mimo wszystko czułem, że moje działanie ma sens.
Moim cotygodniowym listom oraz wspierającej całe to
przedsięwzięcie stronie internetowej poświęcałem coraz więcej wolnego czasu. W miedzyczasie szukałem pracy. W wierszykach pisałem o prawdach, dzięki którym i moje życie uległo przeobrażeniu. Gdy okazało się, że na rynku nie ma zapotrzebowania na dyrektora, który właśnie zamknął firmę, Klub
Poszukiwaczy Przygód TUT zaczął rozwijać skrzydła. „Filozoficzny klub przygody, jaką jest życie” i jego cotygodniowe
wiadomości elektroniczne szybko stały się codziennymi wiadomościami, a ostatecznie przekształciły się w powszechnie
znane Wiadomości z Wszechświata. Subskrybuje je obecnie
ponad 270 tysięcy internautów, a liczba ta nieustannie rośnie. Niekiedy trudno jest mi uwierzyć w tak szybką przemia-
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nę i szczęście, które mnie spotkały. Moje przedsięwzięcie typu
non-profit nabrało rozmachu. Zrobiło się o nim głośno w programach audio i w filmie Sekret. Przyniosło także propozycje
książkowe, propozycje wykładów oraz doprowadziło do powstania organizacji charytatywnej typu non-profit o nazwie
Dary z Wszechświata (ang. Gifts from the Universe).
Nawet takiej osobie jak ja trudno jest uwierzyć, że ten życiowy zwrot był dziełem przypadku, ale ja i tak wiem swoje.
Dobrze pamiętam, gdy osiem lat temu znalazłem się na przysłowiowym zakręcie. Moja kariera zawodowa stała pod znakiem zapytania i nie miałem żadnych zysków finansowych.
Sytuacja ta zrodziła pokusę, by szukać bezpiecznej ścieżki kariery, która, de facto, wiele by mi nie dała. Teraz mogę mówić
moim czytelnikom: jeśli potrafisz zrozumieć naturę rzeczywistości i fakt, że nasze myśli za każdym razem stają się rzeczami i wydarzeniami, oraz jeśli potrafisz odejść od przeszłości
i wszystkich stereotypów, które przyjąłeś, „myśląc to, co powinieneś myśleć, mówiąc to, co powinieneś mówić i robiąc to, co
powinieneś robić” – to Ci wystarczy.
Do tej chwili oryginalne Poniedziałkowe Impulsy do Działania, od których wszystko się zaczęło, kurzyły się w grubym
segregatorze. Zgodnie z tym, co tak entuzjastycznie zasugerował mi kiedyś jeden z czytelników, postanowiłem rzeczywiście zebrać je w książce – i oto ona.
Do boju!
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W jaki sposób
możesz korzystać z tej książki

K

iedy rozpocząłem rozsyłanie wiadomości drogą internetową, czytelnicy najczęściej nie mogli wyjść ze zdumienia z powodu niesamowitej trafności przesyłanych treści i ich
dopasowania do sytuacji, w jakiej się znajdują. „Dziękuję Ci
BARDZO za maksymę, którą mi dziś przesłałeś. Właśnie czegoś takiego potrzebowałem! Wydrukowałem tę wiadomość
i umieściłem na swojej tablicy informacyjnej, aby wracać do
niej nawet co godzinę, jeśli będzie taka potrzeba!” lub „Oczywiście, nie mogłeś tego wiedzieć, ale Twoje dopingujące i zachęcające do działania wiadomości pozwoliły mi przetrwać
bardzo ciężki rok. Dziękuję”.
Te wiadomości przeczytają tysiące ludzi, a jednak każda osoba przełoży je na własne myśli, historie i okoliczności.
Warto wiedzieć, że w dżungli czasu i przestrzeni rzeczy nie są
takimi, jakimi się wydają. Od dnia narodzin wpaja się nam, że
jesteśmy jedynie obserwatorami życia, a wszystko zostało już
dawno ustalone. Prawda jest jednak taka, że to my jesteśmy
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współtwórcami swojego życia, a nasze doświadczenia wynikają z wiecznej teraźniejszości. Trudno jest nam to przyjąć,
ponieważ do zrozumienia i interpretacji życia używamy wyłącznie fizycznych bodźców. Dlatego podobnie jak osoby, które obserwując piękny wschód słońca, rzeczywiście uczestniczą w jego kreacji, tak też w pewien mistyczny, magiczny sposób czytelnicy tych słów są współtwórcami tej książki, nieważne, czy czytają ją mniej czy bardziej uważnie.
Proszę bardzo, spróbuj. Po prostu otwórz książkę na chybił trafił i sprawdź, co tam na Ciebie czeka. Jesteś współautorem tego dzieła – uwierz w to.
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To, co dawniej było marzeniem,
teraz trwa.
Tak jak kamień i glina,które
wcześniej były tylko eterem i gazem.
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Masz dar przyciągania?
Trochę mów, dużo śpiewaj.
Trochę spaceruj, dużo tańcz.
Trochę się uśmiechaj, dużo się śmiej.
Trochę marz, dużo żyj.

A

by wieść wymarzone życie, nie wystarczy marzyć, trzeba
żyć – działać, nie poddawać się, wykazywać się odwagą
i łapać wiatr w żagle.
To jest tak, jakby Twoje marzenia malowały obraz, a Wszechświat miał go zaraz ożywić. Musisz po prostu wyjść i podążyć
we właściwym kierunku, tak by stary i nowy obraz zlały się
w jedno.
Każde drzwi, które otworzysz w tym tygodniu, każda dłoń,
którą uściśniesz, i każdy uśmiech, który poślesz, dadzą Wszechświatowi nowe pole do działania, kolejną szansę, aby w Twoje życie wnieść magię i cuda.
Korzystaj z życia na maksa!
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Uwaga! Myśli stają się rzeczami!
Mądrze je dobieraj.

N

ie czasem, ale zawsze. I nie chodzi tylko o Twoje dobre myśli, ale o te inne także! Jest to niezmienne, żelazne prawo, pewne jak grawitacja. Co więcej, nie możesz jego
działania uniknąć. Nie martw się jednak. Ta wiadomość jest
cudowna, ponieważ myśli należą do Ciebie i w każdej chwili
możesz je dobierać.
Cóż za wspaniały sposób kreowania rzeczywistości. Spełnianie marzeń jest bajecznie proste. Wszystko bowiem dokonuje się w naszych umysłach.
Nasze ciała, marzenia i otaczające nas rzeczy są jedynie lustrzanymi odbiciami przekonań; są naszymi oczekiwaniami
w stosunku do nich. Zmień myśli, a i Wszechświat wprowadzi wówczas niezbędne zmiany.
Nie musisz więcej pracować, więcej się uczyć, ściskać więcej dłoni, wspinać się na kolejne wyżyny czy bardziej się poświęcać.
Musisz po prostu snuć marzenia!
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Ja, Ja, Ja!
Od zarania dziejów
jesteśmy jednym i tym samym.
Twój uśmiech i śmiech
są moim jedynym celem.
Jestem głosem, który słyszysz,
kiedy niebo się zachmurza,
i dłonią, którą chwytasz,
kiedy się zgubisz.
A zatem nigdy nie zapomnij:
kiedy dzieje się coś niedobrego,
jestem zajęty naprawianiem sytuacji.

D

awno, dawno temu Ty i Twoja niebiańska rodzina przeglądaliście prospekty przedstawiające czas i przestrzeń.
Żądny przygód krzyczałeś: „Ja, ja, ja! Chcę tam pójść! Chcę
żyć jako stworzenie pośród moich stworzeń, w raju, otoczony
materią, sprawować władzę nad wszystkimi rzeczami”.
Nieskończenie mądry i litościwy patriarcha Twojej rodziny
długo się nad tym zastanawiał. Wreszcie powiedział: „Naj-
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droższy, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że życie w czasie
i przestrzeni niesie pewne wyzwania? Ogromne wyzwania.
Pierwsze z nich to amnezja. Kolejne to uczucie samotności.
Szerzy się tam poczucie straty i strachu. A kiedy wydaje Ci
się, że wszystko już jest w porządku, wstajesz z łóżka lewą
nogą”.
A zatem zacząłeś się zastanawiać, a trwało to długo. W końcu zapytałeś:
– Czy kiedykolwiek sytuacja okaże się tak straszna, jak się
wydaje?
– Nigdy.
– Czy istnieje ryzyko, że nie będę mógł tu powrócić? Tu –
gdzie w jednej chwili przebywam z bliskimi, jestem kochany i adorowany, szczęśliwy i zawsze wolny?
– Nie.
– Czy otrzymam tam pomoc i wsparcie?
– Zawsze.
– A co z Tobą?
– Nigdy cię nie opuszczę.
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Myśl o rzeczach wielkich
Wszystko, czego chcesz, chce Ciebie.

W

yobraź sobie, że istnieje inny świat, którego nie jesteś
w stanie dostrzec, poza czasem i przestrzenią. To świat,
który obrazuje to, co masz; nie są to jednak Twoje fizyczne dobra, ale rzeczy nienamacalne. To świat przedstawiający Twoje myśli i marzenia, przekonania i oczekiwania. Wyobraź sobie, że każda myśl, która pojawi się w Twojej głowie, zostanie ożywiona w tym drugim świecie, w jednym celu – aby
„przekroczyć granicę pomiędzy światami” i dołączyć do Ciebie w czasie i przestrzeni.
Teraz wyobraź sobie, że te dwa światy istnieją równolegle
i nawet w tej chwili niewidocznie się przenikają.
Udawaj, że każdorazowe „tu i teraz” pochodzi z tego innego
świata, ze wszystkich Twoich wcześniejszych myśli nie z przeszłości, nie z otaczającego Cię świata czasu i przestrzeni.
Czy zdajesz sobie sprawę, co by to oznaczało? Oznaczałoby
to, że Twoja przyszłość nie ma nic wspólnego z przeszłością
i teraźniejszością. Bazuje ona wyłącznie na myślach i marzeniach, przekonaniach i oczekiwaniach.
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Dobrze, a teraz przestań już bujać w obłokach. Przecież
tak naprawdę jesteś w stanie osiągnąć to wszystko, o czym
marzysz... Właśnie dlatego wszystko jest możliwe. Wszystkie
rzeczy mają źródło w myślach. Tylko ty masz na nie wpływ.
Czyż to nie wspaniałe?
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Tylko sprawdzam
„Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga,
powiedz Mu o swoich planach na resztę życia”.
Niemożliwe.

Z

drugiej strony, „Jeśli chcesz rozśmieszyć do łez Boga,
Wszechświat i wszystkie anioły, opowiedz im, JAK Twoje
marzenia się spełnią”.
Bóg, lub Wszechświat, chce dla Ciebie tego, czego sam
chcesz dla siebie. Jednak z miejsca, w którym się obecnie
znajdujesz, nie możesz zobaczyć tego, co widzi On, dowiedzieć się tego, co On wie o tym, jak najszybciej urzeczywistnić Twoje marzenia.
Oszczędź sobie kłopotów, wyśmiewania i zbędnego trudu –
po prostu zacznij działać.
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Jak uratować świat?
Marzysz,
posuwasz się naprzód.
Uczysz się,
wzrastasz.

N

ie dasz światu nic, jeśli nie będziesz w zgodzie ze swoimi „egoistycznymi” pragnieniami. Masz niepowtarzalny zestaw cennych wartości, które mogą być w pełni wykorzystane tylko wtedy, gdy będziesz podążał za swoimi pasjami
i marzeniami, napędzającymi Twoje działania. Czy Thomas
Edison mógłby opiekować się pokrzywdzonymi przez los, tak
jak robiła to Matka Teresa? Czy Albert Einstein mógłby głosić kazania na temat zbawienia, tak jak robił to Martin Luther
King junior? Czy Abraham Lincoln, tak jak Henry Ford, mógłby konstruować samochody? Ludzkość zawsze czerpie korzyści z działań jednostek, które upierają się, aby hołdować własnym przekonaniom, niezależnie od tego, co myślą inni.
Zresztą, jeśli nie będziesz zaspokajał własnych pragnień,
to czyje?
Twoje marzenia i pragnienia są najważniejsze. Ponadto stanowią one dary od Twojego wyższego ja. To właśnie one przypominają Ci, na co naprawdę Cię stać.
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Nie ignoruj ich, nie uciekaj od nich, nie obawiaj się ich.
Przenigdy z nich nie rezygnuj. Samolubne? Cóż, jeśli nie będziesz stał na straży swojego szczęścia, nigdy nie będziesz
mógł pomóc innym go szukać.
Bądź dla innych dobrym przykładem. Krocz śmiało do
przodu. Odnoś sukcesy, baw się życiem, zdobywaj szczyty. Będziesz oświetlał drogę wszystkim, odkrywając prawdy, po które tutaj przybyłeś.
Raz, dwa, naprzód marsz!
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Różowe okulary
Postrzegaj wszystko jako łatwe.
Wówczas takim się stanie.

N

ie są Ci potrzebne książki, lekcje czy większa inteligencja.
Możesz osiągnąć dosłownie wszystko. Nie próbuj być
inny lub mądrzejszy. Odpowiedź, której poszukujesz, tkwi
w obecnej chwili. Dzięki radości oraz podążaniu za swoim
sercem ku światu – nieważne, co o tym myślą inni – otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie. Twój chód stanie się lżejszy, a Ty zobaczysz, ile w tym prawdy i jakie proste jest życie.
A tak na marginesie – w różowym Ci do twarzy.

32

Trzymaj się jej mocno!
Kiedy w Twojej głowie pojawia się
całkiem nowa myśl,
coś nabiera życia.
A kiedy myślisz
o tej nowej myśli,
będzie ona walczyć, walczyć, walczyć
o znalezienie swojego miejsca
w czasie i przestrzeni,
aby wyjść na światło dzienne.
Myśl więc o swojej nowej myśli bez ustanku,
aby pomóc jej odnaleźć drogę!

T

o może i brzmi ckliwie, ale myśli naprawdę stają się rzeczami. Jest to obiektywne, żelazne prawo – tak samo jak
grawitacja czy magnetyzm. Nieważne, czy na nie zasługujesz,
czy jesteś dobry czy zły. Nieważne, czy wiesz, że ono istnieje.
Jego działanie nie bazuje na Twojej wierze w nie.
Ono po prostu jest. Nie możesz go zmienić, ale możesz
z niego korzystać.
Możesz pozwolić grawitacji, aby nie pozwoliła Ci rozwinąć
skrzydeł, lub też możesz ją wykorzystać do zdobywania szczytów. Możesz także pozwolić, aby magnetyzm, który w sobie
masz, pozostał niewykorzystany, ale też możesz dzięki niemu
tchnąć pozytywną energię w cały naród. Podobnie możesz leżeć do góry brzuchem albo kreować swoje życie, bazując na
swoich najśmielszych marzeniach!
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To ja! Życie!
Myśli są rzeczami,
które przyciągają do Ciebie życie.
Jak magnes do stali.
To dzięki nim marzenia się spełniają.
To naprawdę tak proste
i daje tyle przyjemności.
Po prostu określ, czego pragniesz,
i wyobraź sobie, że to masz.

O

czywiście, kwestia urzeczywistniania jest prosta. Przecież dzieje się to każdego dnia. Twoje marzenia się spełniają. Doświadczasz tego w chwili obecnej! Bohaterowie i bohaterki w Twoim życiu to mniej więcej te osoby, o których
myślałeś, że je spotkasz, nieprawdaż? Wszystko wygląda dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałeś. Korzystasz z właściwych rzeczy.
Jednak nie zawsze wiemy, o co nam, tak naprawdę, chodzi.
To skomplikowany proces, bowiem wymaga od Ciebie brutalnej szczerości wobec samego siebie, stawiania pytań, któ-
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rych zwyczajnie nie musiałbyś zadawać, przyglądania się faktom, które „wymyśliłeś”, zastanawiania się, o czym one świadczą, a także zrozumienia własnych lęków i rzeczywistych motywów.
Oczywiście, nie musisz tego robić. Prawie nikt tego nie
robi. Możesz oszukiwać większość ludzi i nikt nawet nie podejdzie, aby poklepać Cię po ramieniu i powiedzieć, że tak naprawdę krzywdzisz siebie.
Zaakceptuj życie, jakie prowadzisz.
Zadawaj sobie pytania i myśl dogłębnie.
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Jesteś idealny
Kwiat jest prosty,
jego przesłanie jest prawdziwe:
ziemia jest szczęśliwa,
bo istnieją ludzie tacy jak Ty –
dokładnie tacy jak Ty!

O

jej, jaka presja być wszystkim tym, kim możesz być, osiągnąć wszystko to, co możesz osiągnąć, i pomagać na tyle,
na ile możesz pomóc! Prawda jest taka: już zawsze będziesz
sobą. Jesteś idealny – to już się dokonało, a plan ukazuje się
twym oczom.
Żadne twoje myśli, osiągnięcia, ozdoby, medale, pieniądze czy
podziękowania nigdy nie dorównają Tobie. Nie musisz robić nic
więcej. Wystarczy Twoja obecność w czasie i przestrzeni. Jesteś
Wszechświatem, który patrzy na siebie; jesteś niewidocznym, wyrażającym się jako widoczne. Twoje oczy widzą rzeczy, których
nikt inny nigdy nie zobaczy, a uszy słyszą rzeczy, które tylko Ty jesteś w stanie usłyszeć. A zatem otaczają cię rzeczy rzadkie, wyjątkowe i cenne. Spoglądając na rzeczywistość, widzisz rzeczy takimi, jakimi są. Bez Ciebie nic nie byłoby tym, czym jest.
Nie możesz prześcignąć siebie, więc nie przesadzaj z „muszę”, „zrobię”, „powinienem”. Doceń swoją wspaniałość. Nic
dziwnego, że na świecie jest tak dużo kwiatów.
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Spodobał Ci się fragment,
który przeczytałeś?
Zamów książkę

Myśli
stają się rzeczami
na
www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
https://www.facebook.com/illuminatiopl
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