
Gdzie zacząć
szukać nieba na

Ziemi?

P r z e w o d n i k

Zestaw pytań naprowadzajacych  

k i s s t h e s k y . l o v e

https://www.kissthesky.love/


Tytuł: Gdzie zacząć szukać nieba na Ziemi ?

Copyright: Adrianna Bezowska 

kissthesky.love , 2020

Projekt: Ada Bez 

Skład: Ada Bez

Redakcja i korekta: Ada Bez

Wsparcie: BezowskiArt

Atlantic Publishing 2020

Wydanie Pierwsze 

Dystrybutor: kissthesky.love



Poznajmy się. Nazywam się
Ada Bezowska i jestem
autorką bloga Kiss the Sky.
Witaj w naszej przestrzeni.
Naszej, bo od teraz Ty także
tworzysz ją swoją obecnością.
Mam nadzieję, że zostaniesz
tu na dłużej.  

Oddaję w Twoje ręce ten e-book, który pisałam z myślą o
przekazaniu w tej krótkiej formie podpowiedzi, gdzie
możesz zacząć szukać swojej drogi… jak skontaktować się
ze sobą, swoim wnętrzem, jak usłyszeć, gdzie woła Cię
Twoja Dusza.

Witaj!

Dzień dobry, dobry wieczór.

Od autorki 

https://www.kissthesky.love/


Zdradzę Ci coś. Nie jestem mistrzynią trzymania się
jednego wątku, bo dla mnie istnienie w rzeczywistości
jest multiwątkowe. Napisanie tej mini-książki było dla
mnie wyzwaniem. Jak i skupienie swojego przekazu ściśle
na tym jednym zagadnieniu. Ale lubię wyzwania i
naprawdę kocham pisać. Odkąd pamiętam, piszę.
Ostatnio odgrzebałam gdzieś w czeluściach szafy
najstarszy zachowany zeszyt z notatkami. Miał 20 lat. 20
lat pisania by dotarło do mnie, że to, czego tak
poszukiwałam w życiu, było cały czas ze mną. Pisanie to
moja medytacja i radość i sposób na życie. Ale dość już o
mnie, bo ta książka będzie o Tobie.

Ogromnie się cieszę, że dołączyłaś do grona osób, które
chcą budować swoje niebo na Ziemi. Chcę Ci powiedzieć,
że nie potrzebujesz absolutnie niczego więcej na ten
moment, by móc sięgać gwiazd. Niczego, poza sobą.
Czasem potrzeba tylko stanąć na placach. Czasem
wystarczy, że uniesiesz głowę do góry. Niebo jest na
wyciągnięcie ręki. Niebo jest w Tobie.

Czego potrzebujesz?

 



Chciałabym, żebyś wiedziała, że ta książka powstała
praktycznie w całości przy współpracy z ... oceanem. W
poszukiwaniu inspiracji przychodziłam na plażę i
spoglądając w wielką wodę, czekałam na odpowiedzi. Ale
skąd wziąć odpowiedzi, jeśli nie zna się pytań? „Najpierw
zadaj pytanie„ - przyszło do mnie. “O czym napisać
Ludziom w swojej pierwszej książce?” Postanowiłam, że
mój pierwszy e-book będzie właśnie zestawem pytań dla
czytelnika, na które każdy będzie mógł odpowiedzieć
sobie sam, z malutką tylko moją pomocą.

To nie jest książka z cudownym zestawem narzędzi, które
musisz nabyć, żeby coś zmienić w swoim życiu. To zestaw
pytań, które wymagają odpowiedzi. To zestaw pytań, bo
czasami pytania są ważniejsze, niż odpowiedzi. A co
najważniejsze, te odpowiedzi są w Tobie

Co znajdę w tej książce?



Ty nie musisz lecieć nad ocean czy morze, aby usłyszeć
odpowiedzi, choć bardzo Cię zachęcam, byś spróbowała
skontaktować się z Mamą Ziemią. Byłoby cudownie,
gdybyśmy mogły przebywać przez absolutnie większą
część życia wśród natury, blisko wody, w lesie, na plaży,
otoczone tym całym pięknem stworzenia, lecz realia są
zazwyczaj takie, że udaje nam się tylko czasem ‘wyrwać’
gdzieś, gdzie możemy pobyć przez chwilę w ciszy,
przestrzeni, same ze sobą. Nawet, jeśli to “wyrwać”
oznacza tylko ucieczkę do pokoju obok i zaszycie się z
książką pod kocem.

Zanim zadamy pytania, przygotujmy wokół siebie
przestrzeń, która pomoże Ci usłyszeć odpowiedzi z głębi 
 Duszy. Tak, odpowiadanie na te pytania wymaga
skontaktowania się z Twoją Duszą. Co może  pomóc?
Skorzystaj z każdego sposobu, który wiesz, że działa na
Ciebie uspokajająco. Może być to kąpiel w ciepłej wodzie,
odpalenie kadzidła, włączenie spokojnej muzyki, spacer
wśród drzew lub wody czy chociażby położenie się w
pobliżu jakiejś rośliny w pokoju obok z kubkiem herbaty.
Albo z kotem.

Od czego więc zacząć?



Cokolwiek, co sprawia, że zwalniasz, wyciszasz się.
Wyciszasz umysł. Dla jednych jest to 40 minutowa
przebieżka, dla innych medytacja. Żeby usłyszeć Duszę,
trzeba zamknąć usta umysłowi. Nie chcemy odpowiedzi z
umysłu, ponieważ bardzo często to, co pochodzi z
umysłu, to schematy i programy, które nieświadomie
odtwarzamy, a które w ogóle nie są nasze. Naturalnie,
wpojone kiedyś po to, by nas chronić lub ułatwiać nam
życie, lecz dziś, nie interesują nas schematyczne
odpowiedzi pochodzące z umysłu. Chcemy opuścić
Ziemię i lecieć do gwiazd, więc zostawmy umysł na półce,
żeby nam nie przeszkadzał i wzbijmy się w przestworza,
gdzieś wysoko, gdzie wzrok nie sięga. Gotowa?



Kim jestem?

To najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie zadać. Jest
fundamentalne z tego względu, iż buduje podwaliny
naszego jestestwa. Umysł uwielbia oceny, klasyfikacje i
definicje. Uwielbia wciskanie w ramki. Zamykanie w
określenia. My teraz spróbujemy wyjść z własnej głowy.

Kim jesteś ?

Nie pytam o to, co robisz w życiu, gdzie pracujesz, jakie
masz wykształcenie, czym się zajmujesz na codzień czy
co jest Twoim głównym działaniem każdego dnia. Nie
pytam o to, jaki masz zawód, za kogo się uważasz, jak
nazywają Cię współpracownicy czy członkowie rodziny.
Nie chce wiedzieć jak zarabiasz na życie, gdzie skończyłaś
szkoły, jakie dały Ci tytuły. Nie pytam więc ani o Twoją
płeć, ani zawód, ani status społeczny. Odłóżmy na bok
wszystkie definicje, jakimi zwykłaś się nazywać. Wyjdźmy z
tych ciasnych ramek.

Kim jestem?

Kim jesteś?

Wiedz, że nie jesteś żadną z tych etykiet. Nie jesteś ani
tym co robisz, ani tym co o sobie myślisz. Tym bardziej
tym, co myślą o Tobie inni. Nie jesteś tym, co osiągnęłaś,
ani tym, co planujesz osiągnąć. Nie jesteś swoim
umysłem 



ani tym co w nim umieszczasz. Nie jesteś swoimi
myślami, ani swoimi emocjami. Nie jesteś także, ku
zapewne Twemu ogromnemu zaskoczeniu, swoim
ciałem. Nie jesteś swoim ciałem. Naprawdę, nie jesteś
swoim ciałem. Dobrze więc. Nie jestem swoim ciałem,
mówisz. Nie jestem swoim umysłem, mówisz. Mówisz,
czym nie jestem, ale czy dowiem się, kim jestem ? Żeby
dowiedzieć się kim jesteś, powinnaś odrzucić to, co
myślisz, że o sobie wiesz. Kiedy odrzucisz wszystko, czym
nie jesteś, dowiesz się kim jesteś. Brzmi jak jakiś na siłę
zagmatwany cytat z książki pewnego pisarza, oczywista
oczywistość, która cytowana jest wtedy, gdy ma być
patetycznie i dostojnie, a wychodzi przaśnie i wiejsko. Ale.
Zastanów się przez chwilę. Czy wiesz, co ożywia Twoje
ciało, którym nie jesteś ? Czy wiesz, co nadaje kierunkiem
Twoim myślom, którymi nie jesteś? To świadomość.
Twoja Jaźń. Czym jest Jaźń? Jeśli cofniemy się do samego
początku powstania świata, historia zaczyna się
następująco: na początku był chaos. Nazywamy go
chaosem, bogiem, wszystkim co jest, jaźnią czy też
świadomością. To potężny byt energii, nauki ścisłe mówią
o nim „Wielki Wybuch„ , religie Bóg a my nazwiemy to
wszystko, co było na początku - Jaźnią . Dywagować
możemy bardzo długo, jak to było na początku, a
ponieważ nikogo z nas nie było wtedy na świecie, a
przynajmniej nie w takiej formie jak możemy się
spodziewać, pewni nie możemy być niczego, opieramy
się wiec na przesłankach, szczątkach badań jakie udaje
nam się przeprowadzić, wizjach i przekazach tych istot,
które mają głębszy kontakt ze światem



uchodzącym za niedostępny dla zwykłych śmiertelników.
Więc z tego bytu, który był również nie - bytem , jako że
nie było wtedy niczego ale jednocześnie było wszystko,
na drodze ewolucji tegoż bytu lub ze zwyczajnej boskiej
nudy, albo po prostu chęci jeszcze głębszego poznania
siebie, zaczęło się tworzyć coś. Wyobraź sobie, że jesteś
wszystkim. Wszystkim. Więc jeśli możesz być wszystkim,
to również tym, czym nie jesteś. No bo przecież we
„wszystkim” zawiera się także „nic”. Lecz  żeby poznać to,
czym jesteś, musisz mieć jakiś punkt odniesienia. Bo jeśli
jesteś nieskończonością i bezkresem, wszystkim i
wszędzie, nie masz granic ani nic Cię nie ogranicza, to jak
możesz poznać w pełni swój wymiar, ogrom, doskonałość
? Potrzebujesz punktu odniesienia. Więc jaźń będąca
wszystkim stworzyła polaryzację, biegunowość,
dwoistość. Tak właśnie coś powstaje z niczego, wszystko
jednocześnie jest niczym , ogromna przestrzeń jest
jednocześnie pustką. Z Jaźni, która jest wszystkim i musi
też być niczym, ponieważ „nic” zawiera się w definicji
wszystkiego, zaczęło wyłaniać  się światło jako przeciwny
biegun ciemności,  „zło” jako odnośnik do „dobra”,
brzydota jako przeciwieństwo do piękna, nienawiść jako
polaryzacja do miłości i absolutnie reszta wszechświata.
Tak bym to rozumiała. Pisma głoszą, że “ na początku był
chaos”, Jezus głosił, że “wszyscy jesteście synami bożymi”,
ruchy new age mówią, że „sami stwarzamy sobie
cierpienie, ponieważ nieustannie je wybieramy”, a
współczesna fizyka potwierdza, że obserwator i zjawisko
to ten sam twór. Każde stanowisko jest zarówno
prawdziwe jak i nie jest, ponieważ nie istnieje żadna
uniwersalna prawda o wszechświecie, Bogu czy życiu -
każdy człowiek jest jednostką świadomości obdarzoną  



wolną wolą i z tego poziomu tworzy swój własny
wszechświat, w którym, jeśli coś jest dla niego prawdziwe,
to po prostu jest prawdziwe - nawet jeśli tylko w obrębie
jego własnego spektrum postrzegania. Nie wykłócajmy
się nigdy o prawdę ostateczną. „Wszystko jest względne”
- to by było blisko tych „uniwersalnych prawd” , ale
również nie jest na 100%, dlatego, że są ludzie, dla
których niektóre rzeczy są zawsze bezwzględnie JAKIEŚ (
zdefiniowane) i nie ma dla nich opcji, że ich zdanie się
zmieni, ze względu na okoliczności. Jak więc możemy
stwierdzić, że jest w tym zawsze jakaś względność ? Co
więcej, mamy także poważne przesłanki, ze strony
współczesnej fizyki, by stwierdzić, że Wszechświat jest tak
naprawdę symulacją komputerową lub inaczej na to
patrząc, że nasza świadomość tworzy dla nas
trójwymiarową planszę (hologram, spotkasz się także z
nazwą matrix, matryca) a bez obserwatora, zjawisko
zanika. To znaczy, jeśli byśmy wszyscy w jednej chwili,
stwierdzili, że na Ziemi nie ma głodu i wojen, to z miejsca
musiałyby zniknąć, ponieważ wyrzucilibyśmy jej ze
świadomości jako istniejące. Zbiorowa świadomość
dostatku i pokoju, wyświetliłaby natychmiast żądany
obraz na planszy rzeczywistości. Byłby to doprawdy
bardzo ciekawy eksperyment, tylko jak namówić 7 
 miliardów ludzi, do uznania, że jest zupełnie inaczej, niż
na tę chwilę widzą? Że ich plansza może się zmienić z
sekundy na sekundę, tylko dlatego, że uświadomią sobie
możliwość wyboru i świadomie wydadzą rozkaz swojemu
umysłowi, by wyświetlił inne okoliczności? Może na tym
właśnie polega cała ta ziemska zabawa? Na sprawdzaniu
możliwości - umysłu, ciała, ducha, świadomości?



Nie wiem na pewno, ale możemy to sprawdzić. Co
właściwie mamy innego do roboty? Jestem zdania, że
ludzki umysł, choć piękny oraz bardzo często złudny, jest
zbyt ograniczony, by zrozumieć to wszystko na głębszym
poziomie. Pozostaje nam czucie. Więc jeśli mamy Jaźń, (
Boga, Świadomość) który jest wszystkim i może wszystko
i chce poznać to swoje „wszystko” w tworzeniu , ma już
punkty odniesienia, jak przeciwległe bieguny, ma już
materialny wszechświat , który powstał z energii to
tworzy jeszcze mniejsze aspekty swojej Jaźni, by przez nie
doświadczać w tej materii, którą uprzednio stworzył. I
taką właśnie cząstką Jaźni, jesteś Ty i ja, oceany i lasy ,
planeta Ziemia , Układy słoneczne i Galaktyki , cały znany
nam wszechświat oraz ten cały nieznany.
              Jesteś więc boską cząstką, kroplą boskiej
doskonałości, nicią Wyższej Jaźni nierozerwalnie z nią
połączoną, elementem doskonałej inteligencji, z której
wyłoniło się wszystko, jesteś komórką samokopiującego
się organizmu, jesteś tym nieskończonym bytem w
malutkiej formie, mikrokosmosem w makrokosmosie,
okruchem gwiazdy, tchnieniem Boga, nieskończonym
życiem, w chwilowo tylko ludzkiej formie. Jesteś
nieśmiertelna, bo taka jest natura życia, Twoja natura, bo
to Ty jesteś życiem. Nieśmiertelnym życiem w
śmiertelnym ludzkim ciele. Ludzkie ciało tworzą te same
pierwiastki, które budują gwiazdy i planety, oceany , skały,
drzewa. Wszystko jest połączone, bo miało jeden
wspólny początek. Życie nigdy się nie kończy, bo życie to
cykl, ewolucja, fala, ocean. Uwielbiam to porównanie
życia do oceanu.



Ocean to cały wszechświat, wszystko co istnieje, całe
stworzenie, Jaźń. Każdy „odrębny” byt, (choć wcale nie
jest odrębny, a tylko pojedynczy) jest falą w oceanie. Fala
się tworzy, płynie w swoim kierunku , rozbija , pieni, ,
nakłada na inną, powraca do oceanu . Fala zawsze
powraca do oceanu bo fala w istocie jest oceanem . W
chwili gdy to sobie uświadomimy, nasza percepcja
rzeczywistości zmieni się na zawsze . Nie jesteś tylko
pojedynczą, odrębną falą. Jesteś całym oceanem.

Gdzie jestem?

Rozejrzyj się dookoła. Spójrz proszę trochę dalej, poza
okna pomieszczenia, w którym przebywasz. Odrobinę
szerzej, niż do granic swojego miasta czy kraju. Zobacz
jak piękny otacza Cię świat. Zobacz, na jak pięknej
planecie jesteś. Jesteś mieszkanką Ziemi, trzeciej planety
Układu Słonecznego. Idealna odległość od Słońca
zachowała wodę w formie płynnej. Gdzie jesteś? Czy nie
mieszkasz na kawałku skały, który nie przestaje obracać
się wokół gwiazdy? Lecz to nie tylko kawałek skały, który
obraca się wokół Słońca. To żywy system połączonych ze
sobą organizmów, który funkcjonuje tylko dzięki
zachowaniu równowagi pomiędzy nimi. Od bakterii, które
przed milionami lat przekształciły atmosferę,
oczyszczając ją z węgla po rośliny, które oddychając,
uwalniają nam tlen. Wszystkie wody na Ziemi tańczą w
nieustannym cyklu, płynąc, opadając, parując. Już samo   



uświadomienie sobie doskonałości tego wszystkiego co
nas otacza, budzi ogromy podziw dla życia. I Ty, pośród
tego wszystkiego, jesteś tu Darem dla świata. Czy życie
nie jest niesamowite? Każda forma życia, żyjąca w
otchłani kosmicznej, w ogromnej przestrzeni, która swym
bezkresem zawstydza próbę jakiegokolwiek definiowania
jej za pomocą miar czy wzorów? Jak bardzo czujesz ten
ogrom przestrzeni? Czy czujesz ekscytację na myśl o tym,
że Wszechświat, który Cię otacza, jest nieskończony i nie
przestaje się rozszerzać? Czy czujesz się cząstką tego
nieskończonego Wszechświata czy tylko nic nie
znaczącym okruszkiem?

Gdzie jesteś w swoim życiu? Czy w miejscu, które jest
Twoim wymarzonym miejscem na Ziemi, miejscem wśród
ludzi, przez których czujesz się Kochana? Czy możesz
powiedzieć, że jesteś tu, gdzie zawsze chciałaś być? Czy
kiedy patrzysz na swoje życie, to czujesz, że jesteś na
właściwej drodze, przede wszystkim na swojej drodze?
Czy ścieżka kariery, rodziny, rozwoju, realizacji to jest
Twoja własna droga, podyktowana wewnętrznym głosem,
który prowadzi do poczucia spełnienia? Czy nie
realizujesz planu rodziców, czy nie weszłaś w role
odgórnie narzucone przez społeczeństwo? Czy to, co
robisz w życiu, jest tym, czego naprawdę chcesz? Gdzie
jesteś w swoim życiu? Czy tu, gdzie chcesz być? A jeśli nie,
to co musiałoby się wydarzyć, żebyś uznała, że wreszcie
znalazłaś swoją drogę? I czy wiesz, gdzie jej szukać?

Gdzie  jesteś?



Naturalnie istnieją teorie głoszące, jakoby powstanie
Wszechświata było dziełem przypadku, zbiegu
okoliczności oraz wypadkową różnorakich procesów
fizycznych, ale ja nie kupuję takiej wersji wydarzeń. Patrzę
na ten Wszechświat, na równowagę, jaka musi zachodzić,
aby było możliwe życie, na każdą formę życia i to, jak
bardzo są różnorodne, lecz w swej różnorodności jednak
tak bardzo tożsame, patrzę na to i  widzę cud,
doskonałość, układ elementów, absolutnie daleki od
przypadku. Statystycznie rzecz biorąc nie jest to możliwe,
bo nawet z rachunku prawdopodobieństwa wychodziło
by, że tych ‘zbiegów okoliczności’ było o wiele za dużo, jak
na tak dobrze zorganizowany system.  To wszystko nie
mogło powstać incydentalnie. Gdyby tak było, życie nie
miało by najmniejszego sensu - ot, jesteśmy tylko
przypadkiem przy pracy, w zasadzie wypadkową
sfinalizowanego stosunku seksualnego naszych
rodziców, a w szerszej perspektywie, przyglądając się
eksplozji Wielkiego Wybuchu, nie bylibyśmy niczym
więcej jak kosmicznym odpadem. Nie rozumiem,
dlaczego miałabym popierać teorię, która zasadniczo już
na samym wstępnie umniejsza wyjątkowości ludzkiego
życia, które w istocie jest cudem, uważając je za wypadek
przy pracy. Podobno Einstein powiedział kiedyś: Życie
można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic
nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko”.Nie
jest teraz istotne, czy rzeczywiście powiedział to Einstein,
czy ktoś inny, ale takie podejście pokazuje, że są  tak na

Po co tu jestem?



prawdę tylko dwie możliwości, co w istocie bardzo
ułatwia wybór życiowej drogi. Co więcej, sama
decydujesz, jak chcesz patrzeć na życie. Jeśli wybierzesz,
by patrzeć na życie jak na największy cud, gwarantuję Ci,
że Twoje życie stanie się dla Ciebie największym cudem.
To jest w istocie takie proste, choć zupełnie nie łatwe.

Nie chcę tu zalatywać kreacjonizmem, deizmem,
teologizmem ani żadnym innym filozofizmem, bo
uciekam jak najdalej od wszelkiego rodzaju zamkniętych
systemów wierzeń. Czerpię po trochę z każdego z nich,
przyjmując, to co mi służy, co czuję, że się u mnie
sprawdza, co na daną chwilę uważam za prawdziwe. Jeśli
przestaje, rezygnuję z tego, poszukując swojej prawdy
gdzie indziej. Zachęcam Cię do podobnego sposobu
eksploracji życia. Jestem po prostu zdania, że każdy
człowiek, jako odrębny byt, żyjący wszak w jednym,
połączonym ze sobą Wszechświecie, powinien sam ze
sobą ustalić sobie skąd się tu wziął i po co tu jest. Każdy
ma inną drogę, dusza każdego człowieka wybrała sobie
inne doświadczenia na to życie .W idealnym środowisku
nie byłoby religii, które uważam za truciznę dla rozwoju
duchowego. Wszystkie. Religia to dogmaty a dogmaty to
zamknięty system wierzeń, który nie zostawia miejsca na
poszerzenie percepcji, na poszukiwania prawdy zgodnie
z własnym odczuwaniem. A jesteśmy tu po to, by
doświadczać.

Po co tu jestem?



DOŚWIADCZANIE życia, to jedyny „sztywny” powód, który
mogę Ci podać w odpowiedzi na pytanie: “po tu jestem?”.
Doświadczanie życia, sprawdzanie swoich możliwości,
badanie za pomocą zmysłów, których mamy o wiele
więcej niż 5, gdzie, co i jak służy nam najbardziej w
rozwoju. Wiesz, że nawet gdy myślisz, że się cofasz, to
także jest rozwój, bo koniec końców, dojdziesz do takiego
momentu, gdy stwierdzisz, że to było Ci absolutnie
potrzebne, by wreszcie pójść dalej? A wtedy już nie
pójdziesz, a polecisz.

Dokąd prowadzi moja droga?

Odpowiedziałabym - go gwiazd, gdyż stamtąd dosłownie
pochodzimy. Twoja droga nigdy się nie kończy, nie ma
więc określonego celu, do którego musisz dojść, by ją
ukończyć. Twój cel to wzrastanie,  wznoszenie swojej
duszy na coraz wyższe poziomy zrozumienia z każdym
następnym wcieleniem, rozwijanie swojej świadomości,
nauka życia, poznawanie siebie i świata, eksploracja
przestrzeni kosmicznej. Tańczymy  odwieczny,
niekończący się taniec życia i śmierci, odradzania się i
obumierania, wzrastania i upadku - rozumianego, jako
pozbycie się rzeczy, które już nam nie służą. Nie ma złej
drogi. Suma doświadczeń jest zawsze sumą, więc jak
moglibyśmy być na minusie ?



Na koniec, ktòry mam nadzieję, będzie dla Ciebie  także
początkiem, chciałabym byś wzięła do swojego serca te
słowa i nosiła je ze sobą: 

 

JesteŚ
darem

dla

świata

Podziękowanie 

Dziękuję, że jesteś.
Do zobaczenia na 

kissthesky 

https://www.kissthesky.love/

