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1. Prawo czystej możliwości – Wg tego prawa jesteśmy w swoje istocie czystą 

świadomością. 

Jak stosować prawo czystej możliwości? Trzeba mieć do niej dostęp. Jedna z dróg to 

droga medytacji, praktykowanie milczenia i nieosądzania. Przebywanie w otoczeniu 

przyrody. Kontakt w własnościami pola czystej możliwości daje ci nieograniczoną 

twórczość, wolność i błogostan. Praktyka milczenia oznacza poświęcenie pewnego 

czasu na to, by po prostu być. 

 

2. Prawo dawania – wszechświat funkcjonuje dzięki dynamicznej wymianie. Dawanie 

i otrzymywanie to różne aspekty przepływu energii we wszechświecie. 

Przepływ życia to po prostu harmonijne wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich 

pierwiastków i sił, które budują pole bytu. 

Aby bogactwo i dostatek stale krążyło w twoim życiu musisz stale dawać i otrzymywać.  

Jeśli zatrzymujesz obieg pieniędzy, to powstrzymujesz ich krążenie i ponowny napływ 

do życia.   

W każdym związku zachodzi dawanie i branie. W rzeczywistości otrzymywanie jest tym 

samym co dawanie, ponieważ są dwa różne aspekty przepływu energii we 

wszechświecie. 

Najważniejsza w dawaniu i trzymywaniu jest twoja intencja. Intencją zaś powinno 

zawsze być uszczęśliwienie dającego i otrzymującego, ponieważ szczęście podtrzymuje 

i zasila życie i dlatego pomnaża dar.  

Stosowanie prawa dawania jest proste: chcesz radości dawaj radość, chcesz miłości 

dawaj miłość, jeśli marzysz o dostatku, pomagaj się wzbogacać innym.  

 

3. Prawo przyczyny i skutku – prawo dharmy. Każde działanie wytwarza wiązkę 

energii, która powraca do nas w podobnej formie, co posiejemy to zbierzemy.  

Aby wykorzystać to prawo, trzeba stać się jak najbardziej świadomym decyzji, które 

poodejmujemy w każdej chwili. Podejmując świadome decyzje, zyskujesz wielką moc. 

Zanim dokonasz wyboru, zadaj sobie dwa pytania: „jakie będą konsekwencje decyzji? I 

drugie: „czy wybór, którego teraz dokonuję, przyniesie szczęście mnie i ludziom z 

mojego otoczenia? 



Kiedy świadomie podejmujesz decyzję, zwróć  uwagę na swoje ciało i zapytaj je: „jeśli 

postanowię w ten sposób, co się wtedy stanie? Jeśli ciało zasygnalizuje dobre 

samopoczucie, będzie to właściwy wybór. Jeśli wyśle sygnał, że coś mu dolega, decyzja 

jest niewłaściwa.  

To prawo mówi też o tym, że możesz zniwelować prawo karmy poprzez następujące 

pytania: „czego mogę się nauczyć z tego co mnie spotkało?” „Dlaczego mi się to 

przytrafia i świat chce mi powiedzieć?”  „jak mogę spożytkować moje doświadczenie 

dla dobra bliźnich?  

Kolejną metodą radzenia (obchodzenia)  sobie z karmą jest jej przekraczanie. Można to 

robić za pomocą medytacji. 

Wszystko co w swoim życiu robisz jest przyczyną, która ma swoje skutki.  

Proste i skomplikowane zarazem. 

 

4. Prawo najmniejszego wysiłku – inteligencja przyrody działa swobodnie i bez 

wysiłku …  beztrosko, harmonijnie i z miłością.  

„Człowiek zintegrowany wie, nie przemieszczając się, widzi nie patrząc, i osiąga cel, nie 

działają”. Lao Tse 

Prawo to mówi o wykorzystaniu braku oporu i płynięcia z falą. Z tego rodzi się harmonia 

i miłość.  A naturą człowieka jest realizować swoje marzenia lekko i bez wysiłku.  Wysiłek 

jest najmniejszy wówczas, gdy twoje działania wypływają z miłości, ponieważ przyroda 

spojona jest w całość z energią miłości.  

Prawo najmniejszego wysiłku zawiera trzy elementy: 

1. Postawa akceptacji – jak największe osiągnięcia, jak najmniejszym kosztem.  Ta postawa 

oznacza, że akceptujesz ludzi, okoliczności, sytuacje i wydarzenia takimi jakie są.  Co 

oznacza, że ta chwila jest taka, jaka powinna być.  Prawo to też odnosi się do emocji, 

które przeżywasz z powodu jakieś osoby bądź sytuacji. Pamiętaj, że reagujesz nie na 

osobę czy na sytuację, lecz na swoje własne uczucia wobec nich.  

2. Postawa odpowiedzialności – to nieobwinianie nikogo  -  również samego siebie  - ani 

niczego za swoja sytuację. Kiedy przyjmiesz taką odpowiedzialność, każda z pozoru 

ciężka sytuacja stanie się sposobnością do stworzenia czegoś nowego i pięknego, a 

każdy tyran czy dręczyciel stanie się dla ciebie nauczycielem. 

3. Postawa niezmagania się.  Rezygnujesz z potrzeby przekonywania innych do swojego 

punktu widzenia. Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać olbrzymie pokłady energii, 

które poprzednio traciłeś wskutek przekonywania innych do swoich przekonań.  



5. Prawo intencji i pragnienia. Prawo to wynika z wszechobecności energii i informacji 

w przyrodzie. W istocie na poziomie pola kwantowego nie ma nic poza energią i 

informacją.  

 

Świadomość ma dwie właściwości: uwaga i intencja. Uwaga niesie energię, a intencja 

przemienia. Dzięki temu intencja organizuje swoje własne spełnienie.  

Intencja to pragnienie, któremu towarzyszy ścisłe przestrzeganie wszystkich  praw 

duchowych, a zwłaszcza prawo nieprzywiązywania się.  

Intencja dotyczy przyszłości, uwaga skupiona jest na teraźniejszości. Intencja przejawi się w 

przyszłości o tyle, o ile twoja uwaga osadzona jest w teraźniejszości, ponieważ przyszłość 

powstaje teraz.   

I przeszłość, i przyszłość rodzą się z wyobraźni, tylko teraźniejszość, czyli świadoma 

obecność, jest prawdziwa i wieczna.  

Intencja umocniona w wolnej od przeszłości i oczekiwań chwili obecnej, służy jako 

katalizator w tworzeniu się właściwego „roztworu” materii, energii i zjawisk 

czasoprzestrzeni, z którego wyłoni się to, czego pragniesz. Jeśli twoja świadomość jest 

skupiona na teraźniejszości , to wyobrażone przeszkody rozpływają się.   

 

6. Prawo nieprzywiązywania się  - czyli  mądrość niepewności.  

 

Prawo to mówi, że aby zdobyć coś w fizycznym wszechświecie, nie wolno się przywiązywać 

do swoich oczekiwań, bo przywiązanie opiera się na strachu i braku poczucia 

bezpieczeństwa.  Ci, którzy pragną bezpieczeństwa, gonią za nim przez całe życie i nigdy 

go nie znajdują. Poszukiwanie bezpieczeństwa jest iluzją.  

Prawo nieprzywiązywania się nie jest sprzeczne z ustanawianiem celu. Jeśli pragniesz 

osiągnąć cel, to podążasz z punktu A do punktu B. Jednakże pomiędzy punktem A i B leży 

nieskończona ilość możliwości.  

 

7. Prawo dharmy czyli celu życia – każdy z nas ma cel w życiu … specjalny dar albo 

wyjątkowy talent, po to by obdarzać nim bliźnich.  

Trzy nauki w prawie celu życia: 

 Każdy z nas jest tutaj, aby odkryć wyższe duchowe JA.  JA  jest duchowe. Nie jesteśmy 

ludźmi, którzy doznają duchowych przeżyć, lecz jesteśmy istotami duchowymi 

będącymi w ludzkim ciele.  

 Zadaniem człowieka jest wykorzystanie swoich niepowtarzalnych talentów. Każda 

istota ludzka obdarzona jest wyjątkowym talentem, którego nie ma nikt na tej 

planecie, aby przejawiał je w taki sam sposób.  

 Służba bliźnim. „Jak mogę pomóc?                                                                                                                

                    CZYŻ TO NIE PIĘKNE 😊  MIŁEJ LEKTURY 


