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2
Umowa pierwsza

Szanuj swoje s³owo

PIERWSZA UMOWA JEST NAJWA¯NIEJSZA I ZARAZEM NAJTRUDNIEJ

jej dotrzymaæ. Jest tak wa¿na, ¿e ona sama mo¿e pod-
nie�æ poziom ¿ycia do wymiaru, który nazywam ra-
jem na ziemi.

Pierwsza umowa brzmi: Szanuj swoje s³owo. Wydaje
siê bardzo prosta, ale ma ogromn¹ moc.

Dlaczego s³owo? S³owo jest potêg¹, któr¹ sam two-
rzysz. Twoje s³owo jest darem pochodz¹cym wprost
od Boga. Biblijna Ewangelia wed³ug �wiêtego Jana,
opisuj¹c stworzenie �wiata, powiada: �Na pocz¹tku
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by³o S³owo i S³owo by³o u Boga, albowiem S³owo
jest Bogiem�. Poprzez s³owo wyra¿asz swoj¹ moc twór-
cz¹. S³owem, bez wzglêdu na to, jakim mówisz jêzy-
kiem, wyra¿asz wszystko � o czym �nisz, co czujesz
i kim naprawdê jeste� � wszystko to objawia siê s³o-
wem.

S³owo nie jest tylko d�wiêkiem lub symbolem gra-
ficznym. S³owo jest si³¹. To moc dana ci do opisywa-
nia, porozumiewania siê, my�lenia, a zatem do kre-
owania zdarzeñ w twoim ¿yciu. Potrafisz mówiæ. Któ-
re jeszcze zwierzê na tej planecie to potrafi? S³owo
jest najpotê¿niejszym narzêdziem, jakie posiadasz jako
istota ludzka, narzêdziem doprawdy magicznym. Ale
niczym miecz obosieczny twoje s³owo mo¿e albo bu-
dowaæ najpiêkniejszy sen, albo niszczyæ wszystko do-
ko³a. Jedno z ostrzy to niew³a�ciwe, wyzwalaj¹ce z³o
zastosowanie s³owa. Drugie ostrze to szanowanie w³a-
snego s³owa, co przynosi dobro, mi³o�æ, czyli raj na
ziemi. W zale¿no�ci od sposobu zastosowania s³owo
mo¿e ciê wyzwoliæ lub zniewoliæ bardziej, ni¿ sobie
wyobra¿asz. Ca³a dostêpna ci magia zasadza siê na s³o-
wie. Dobre s³owo to czysta magia, a z³e s³owo � czar-
na magia.

S³owo jest tak potê¿ne, ¿e ledwie jeden wyraz mo¿e
odmieniæ lub zniszczyæ ¿ycie milionów ludzi. Jaki�
czas temu pewien cz³owiek w Niemczech potrafi³ tak
manipulowaæ s³owem, ¿e podporz¹dkowa³ sobie ca³y
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kraj normalnych, inteligentnych ludzi. Wci¹gn¹³ ich
w ogólno�wiatow¹ wojnê jedynie si³¹ swego s³owa.
Nak³oni³ do pope³niania najokropniejszych aktów
przemocy. S³owem uaktywni³ ludzki lêk, doprowadza-
j¹c do eksplozji zabijania i wojny na ca³ym �wiecie.
Ludzie mordowali ludzi, poniewa¿ bali siê siebie na-
wzajem. S³owo Hitlera, oparte na wynikaj¹cych z lêku
przekonaniach i umowach, nieprêdko pójdzie w za-
pomnienie.

Ludzki umys³ przypomina ¿yzn¹ glebê, w której
przez ca³y czas kie³kuj¹ nasiona. Owymi nasionami
s¹ opinie, pomys³y, idee. Zasiewasz ziarenko � my�l
� i ono ro�nie. S³owo przypomina zbo¿e, a umys³
jest taki p³odny! Niestety zbyt czêsto jest równie uro-
dzajny dla ziaren lêku. Ka¿dy ludzki umys³ jest uro-
dzajny, ale tylko dla tych nasion, na które zosta³
przygotowany. To wa¿ne, by dostrzec, dla jakiego
siewu go przygotowa³e� i ¿eby� uprawia³ go dla zia-
ren mi³o�ci.

Wróæmy do przyk³adu Hitlera. Rozsiewa³ ziarna
lêku i ros³y mu bujnie, rozprzestrzeniaj¹c masowe
zniszczenie. Widz¹c pora¿aj¹c¹ moc s³owa, musimy
rozumieæ, jaka si³a sp³ywa z naszych ust. Jedna ma-
leñka obawa lub w¹tpliwo�æ zasadzona w naszym
umy�le mo¿e zapocz¹tkowaæ niekoñcz¹cy siê ³añcuch
dramatycznych wydarzeñ. Jedno ma³e s³owo jest ni-
czym zaklêcie, ludzie za� pos³uguj¹ siê s³owem na

SZANUJ SWOJE S£OWO
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podobieñstwo adeptów czarnej magii, beztrosko rzu-
caj¹c na siebie kl¹twy.

Ka¿dy jest czarownikiem i mo¿e albo rzuciæ na ko-
go� urok, albo go z kogo� zdj¹æ. Przez ca³y czas bawi-
my siê w czary, po prostu wypowiadaj¹c swoje opi-
nie. Na przyk³ad: spotykam przyjaciela i przekazujê
mu my�l, jaka akurat wpad³a mi do g³owy. Mówiê:
�Bo¿e! Masz cerê chorego na raka�. Je�li ciê wys³ucha
i przejmie siê tym, dostanie raka, zanim up³ynie rok.
Taka jest si³a s³owa.

W procesie udomowienia nasi rodzice i rodzeñ-
stwo, nawet tego nie dostrzegaj¹c, przekazuj¹ nam
swoje opinie. Wierzymy w nie i ¿yjemy w strachu
przed nimi, boj¹c siê, ¿e na przyk³ad nie radzimy so-
bie z p³ywaniem czy innymi sportami albo z pisaniem.
Kto�, dajmy na to, wyra¿a pogl¹d i mówi: �Spójrz!
Ale¿ ta dziewczyna jest brzydka!�. Dziewczyna s³yszy
to, wierzy, ¿e jest brzydka, i dorasta w przekonaniu
o swojej brzydocie. Niewa¿ne, ¿e jest piêkna. Dopó-
ki nie zerwie narzuconej jej umowy, bêdzie wierzyæ,
¿e jest brzydka. Wmówiæ co� komu�, to jakby rzuciæ
na niego urok.

Przykuwaj¹c uwagê, s³owo wnika do naszego umy-
s³u i mo¿e zmieniæ ca³okszta³t przekonañ na lepsze
lub gorsze. A oto inny przyk³ad: Wierzysz, ¿e jeste�
g³upi. Wierzysz w to, odk¹d siebie pamiêtasz. Taka
umowa zazwyczaj bywa bardzo zwodnicza, albowiem
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mo¿esz robiæ mnóstwo rzeczy tylko po to, ¿eby po-
twierdziæ ów s¹d. Zrobiwszy co�, my�lisz: �Chcia³bym
byæ m¹drzejszy, ale muszê byæ idiot¹, skoro zrobi³em
co� takiego�. My�li rozbiegaj¹ siê w ró¿ne strony
i mo¿emy zmarnowaæ mnóstwo czasu, pokonani sam¹
tylko wiar¹ we w³asn¹ g³upotê.

A¿ pewnego dnia kto� z pomoc¹ s³owa przyci¹gnie
twoj¹ uwagê i wyjawi ci, ¿e wcale nie jeste� g³upi.
Uwierzysz w to i zawrzesz now¹ umowê. W rezultacie
nie tylko przestajesz czuæ siê g³upcem, ale tak¿e prze-
stajesz postêpowaæ jak idiota. Kl¹twa zosta³a zdjêta
sam¹ tylko moc¹ s³owa. I odwrotnie, je�li wierzysz,
¿e jeste� g³upi, a kto�, przyci¹gaj¹c twoj¹ uwagê, po-
twierdzi: �Tak, naprawdê jeste� najwiêkszym idiot¹,
jakiego w ¿yciu spotka³em�, umowa zostanie wzmoc-
niona i zacznie dzia³aæ z jeszcze wiêksz¹ si³¹.

***
 A teraz zastanówmy siê, co dok³adnie rozumiemy,

u¿ywaj¹c zwrotu �szanowaæ swoje s³owo�. Szacunek
oznacza wierny, nienaganny stosunek wobec czego�,
czyli przeciwieñstwo nagannych, z³ych, grzesznych za-
chowañ. Religie du¿o mówi¹ o grzechu i grzesznikach,
ale co tak naprawdê znaczy grzeszyæ? Grzechem mo¿e
byæ cokolwiek, co obraca siê przeciwko tobie. Wszyst-
ko, co czujesz, w co wierzysz lub co mówisz ze szkod¹
dla siebie jest grzechem. Wystêpujesz przeciwko so-
bie, ilekroæ siê os¹dzasz lub za co� siê winisz. Bez-

SZANUJ SWOJE S£OWO
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grzeszno�æ to co� akurat przeciwnego. Bezgrzeszno�æ
to szanowanie siebie samego. Kiedy szanujesz siebie,
bierzesz odpowiedzialno�æ za swoje czyny, ale siê nie
os¹dzasz i nie obwiniasz.

Z tego punktu widzenia ca³a koncepcja grzechu
przeistacza siê z idei moralnej lub religijnej w podej-
�cie po prostu zdroworozs¹dkowe. Grzech zaczyna siê
w momencie samoodrzucenia. Tymczasem to w³a�nie
samoodrzucenie jest najwiêkszym grzechem, jaki po-
pe³niasz. W kategoriach religijnych odrzucenie sie-
bie jest �grzechem �miertelnym�, który prowadzi do
�mierci. Bezgrzeszno�æ natomiast wiedzie ku ¿yciu.

Szanowaæ swoje s³owo � to nie grzeszyæ nim, nie
u¿ywaæ go przeciwko sobie. Je�li zobaczê ciê na ulicy
i krzyknê, ¿e jeste� g³upi, wydaje siê, ¿e u¿ywam s³o-
wa przeciwko tobie. W rzeczywisto�ci jednak u¿ywam
swego s³owa przeciwko sobie, poniewa¿ bêdziesz mnie
za to nienawidziæ, a twoja nienawi�æ nie wyjdzie mi
na dobre. Dlatego w³a�nie kiedy wpadam w z³o�æ
i zatruwam ciê swoimi s³owami, tak naprawdê u¿y-
wam ich na w³asn¹ szkodê.

Je�li natomiast kocham siebie, wyra¿am tê mi³o�æ
tak¿e w interakcjach. Szanujê siebie, szanujê swoje
s³owa, bo taka akcja wywo³uje podobn¹ reakcjê. Je�li
ciê kocham, ty pokochasz mnie. Je�li ciê zniewa¿ê, to
i ty mnie zniewa¿ysz. Je�li oka¿ê ci wdziêczno�æ, i ty
mi j¹ oka¿esz. Je�li bêdê egoistyczny, ty bêdziesz taki
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sam wobec mnie. Je�li pos³u¿ê siê s³owem, aby rzuciæ
na ciebie kl¹twê, ty te¿ mnie przeklniesz.

Szanowanie swego s³owa to po prostu prawid³owe
wydatkowanie energii, co oznacza spo¿ytkowanie jej
na korzy�æ prawdy i mi³o�ci do siebie samego. Je�li
zawrzesz umowê ze sob¹, ¿e bêdziesz szanowaæ w³asne
s³owa, ju¿ sama dobra wola sprawi, ¿e przemówi przez
ciebie prawda i oczy�ci ze wszystkich tkwi¹cych w to-
bie emocjonalnych trucizn. Niestety dotrzymanie ta-
kiej umowy jest niezwykle trudne, poniewa¿ nauczy-
li�my siê robiæ co� przeciwnego. Nauczyli�my siê po-
s³ugiwaæ k³amstwem jako metod¹ porozumiewania siê
z innymi, a co gorsze � z nami samymi. Nie szanuje-
my ani siebie, ani swego s³owa.

W naszym ziemskim piekie³ku potêgi s³owa u¿ywa
siê niezgodnie z przeznaczeniem. U¿ywamy s³owa do
przeklinania, obwiniania, oskar¿ania, niszczenia.
Oczywi�cie, ¿e u¿ywamy go równie¿ we w³a�ciwy spo-
sób, ale nie za czêsto. Przewa¿nie pos³ugujemy siê s³o-
wem do rozpryskiwania naszej wewnêtrznej trucizny
� do wyra¿ania z³o�ci, zazdro�ci, zawi�ci i nienawi�ci.
S³owo stanowi najczystsz¹ magiê, najwiêkszy dar, jaki
my, ludzie, posiadamy, a my wykorzystujemy je prze-
ciwko sobie. Za pomoc¹ s³owa planujemy zemstê,
m¹cimy z jego pomoc¹. S³owem wywo³ujemy niena-
wi�æ miêdzy odmiennymi rasami, narodami, rodzi-
nami i pojedynczymi lud�mi. Jak¿e czêsto nadu¿ywa-
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my s³owa! I tym samym podtrzymujemy sen o pie-
kle. Z³ym s³owem ci¹gniemy wszystkich w dó³, utrzy-
muj¹c w stanie lêku i zw¹tpienia. Poniewa¿ s³owa to
magia, jak¹ dysponujemy, a z³e s³owa to czarna ma-
gia, mo¿emy powiedzieæ, ¿e przez ca³y czas pos³uguje-
my siê czarn¹ magi¹, nawet nie wiedz¹c, ¿e s³owo ma
czarodziejsk¹ moc.

By³a sobie raz kobieta, bardzo inteligentna i o z³o-
tym sercu. Mia³a córkê, któr¹ kocha³a i rozpieszcza-
³a. Pewnego wieczoru wróci³a po ciê¿kim dniu pracy
do domu, zmêczona, podenerwowana, z okropnym
bólem g³owy. Potrzebowa³a odrobiny ciszy i spoko-
ju, ale córka �piewa³a i rado�nie podskakiwa³a. Cór-
ka nie u�wiadamia³a sobie, jak czuje siê matka. By³a
w swoim w³asnym �wiecie, w swoim w³asnym �nie.
Czu³a siê wspaniale, pl¹sa³a i �piewa³a coraz g³o�niej
i g³o�niej, wyra¿aj¹c rado�æ i mi³o�æ. �piewa³a tak g³o-
�no, ¿e matczyny ból g³owy siê nasili³. W pewnym
momencie matka straci³a panowanie nad sob¹. Spoj-
rza³a ze z³o�ci¹ na swoj¹ �liczn¹ córeczkê i wrzasnê³a:
�Zamknij siê! Co za okropny, niezno�ny g³os! Czy
nie mo¿esz siê po prostu zamkn¹æ?!�.

W rzeczywisto�ci matka nie mog³a znie�æ ¿adnego
ha³asu, wcale nie chodzi³o o to, ¿e g³os ma³ej dziew-
czynki by³ okropny. Ale córka da³a wiarê s³owom
matki i w tym momencie zawar³a ze sob¹ umowê. Od
tej pory nigdy nie �piewa³a, bo uwierzy³a, ¿e jej g³os
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jest wstrêtny i przerazi ka¿dego, kto go us³yszy. Sta³a
siê nie�mia³a w szkole i zawsze odmawia³a, kiedy pro-
szono j¹, by za�piewa³a. Nawet mówienie do innych
stawa³o siê coraz trudniejsze. Wszystko siê zmieni³o
w sercu ma³ej dziewczynki z powodu tej nowej umo-
wy: wierzy³a, ¿e musi t³umiæ swoje emocje, je�li chce,
by j¹ akceptowano i kochano.

Ilekroæ s³yszymy czyj¹� opiniê i zaczynamy w ni¹
wierzyæ, zawieramy umowê, która staje siê czê�ci¹ na-
szego systemu wierzeñ i warto�ci. Dziewczynka wyro-
s³a i pomimo ¿e mia³a �liczny g³os, nigdy nie �piewa-
³a. Nabawi³a siê ogromnego kompleksu z powodu
jednej jedynej kl¹twy. Owa kl¹twa zosta³a rzucona
przez kogo�, kto kocha³ j¹ najbardziej � jej w³asn¹
matkê. Tymczasem matka nawet nie zauwa¿y³a, co
uczyni³a s³owem. Nie dostrzeg³a, ¿e pos³u¿y³a siê czar-
n¹ magi¹ i rzuci³a kl¹twê na w³asn¹ córkê. Nie zna³a
potêgi s³owa i dlatego nie mo¿na jej winiæ. Robi³a
to, co jej w³asna matka, ojciec i inni robili z ni¹ na
ró¿ne sposoby: szkodzili s³owem.

Jak czêsto robimy co� takiego w³asnym dzieciom?
Rzucamy uwagi, a one ca³ymi latami nios¹ ciê¿ar czar-
nej magii. Ludzie, którzy nas kochaj¹, rzucaj¹ uroki,
ale nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Dlatego musimy im
przebaczyæ, albowiem nie wiedz¹, co czyni¹.

Inny przyk³ad: Budzisz siê rankiem w bardzo rado-
snym nastroju. Czujesz siê wspaniale, upiêkszaj¹c siê,

SZANUJ SWOJE S£OWO
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siedzisz godzinê lub dwie przed lustrem. I có¿? Jedna
z twoich najlepszych przyjació³ek mówi: �Co� ty ze
sob¹ zrobi³a?! Wygl¹dasz ohydnie. Co to za sukien-
ka?! Wygl¹dasz w niej po prostu �miesznie!�. No
i w³a�nie. To wystarczy, aby ciê pogr¹¿yæ. Byæ mo¿e
przyjació³ka chcia³a tylko sprawiæ ci przykro�æ. Uda-
³o jej siê. Przekaza³a opiniê wraz z ca³¹ ukryt¹ w s³o-
wach moc¹. Je�li zgodzisz siê z t¹ opini¹, przekszta³ci
siê ona w umowê, która zacznie poch³aniaæ twoj¹
energiê. W ten sposób stanie siê czarn¹ magi¹.

Bardzo trudno jest zdj¹æ uroki tego rodzaju. Jedy-
n¹ rzecz¹, która mo¿e odczyniæ urok, jest nowa umo-
wa oparta na prawdzie. Prawda jest najwa¿niejsza, je-
�li mamy szanowaæ w³asne s³owo. Jednym ostrzem
miecza obosiecznego s¹ k³amstwa, sprowadzaj¹ce uro-
ki, a drugim ostrzem jest prawda, zdolna zdj¹æ uroki
czarnej magii. Tylko prawda mo¿e nas wyzwoliæ.

***
Patrz¹c na codzienne relacje miêdzyludzkie, pomy�l-

my przez chwilê, jak czêsto za pomoc¹ s³owa rzucamy
na siebie uroki. Z czasem owe relacje przeistoczy³y
siê w najgorsz¹ formê czarnej magii: plotkê.

Plotka to czarnoksiêstwo w najgorszym wydaniu,
poniewa¿ sk³ada siê z czystej trucizny. Nauczyli�my
siê plotkowaæ ot, tak sobie. Kiedy byli�my dzieæmi,
s³yszeli�my, jak dooko³a nas bez przerwy plotkuj¹
doro�li, otwarcie wyra¿aj¹c swoje opinie o innych
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ludziach. Mieli w³asne zdanie nawet o tych, których
nie znali. Zjadliwe uwagi stanowi¹ no�nik negatyw-
nych emocji, które ja nazywam emocjonaln¹ truci-
zn¹, a dzieci bior¹ to za normalny sposób porozu-
miewania siê.

Plotkowanie jest g³ówn¹ form¹ komunikacji w spo-
³eczeñstwie. Dziêki niej zbli¿amy siê do siebie, po-
niewa¿ na moment czujemy siê lepiej, widz¹c, ¿e inni
czuj¹ siê tak samo �le jak my. Stare porzekad³o g³osi:
�Nieszczê�cia chodz¹ parami�, bo ludzie cierpi¹cy
w swym prywatnym piekle nie chc¹ byæ tam sami.
Lêk i cierpienie s¹ wa¿n¹ czê�ci¹ snu planety i spra-
wiaj¹, ¿e sen planety nas przygniata.

Je�li przyrównamy ludzki umys³ do komputera,
plotka wyka¿e podobieñstwo do komputerowego wi-
rusa. Wirus komputerowy jest programem napisanym
w tym samym komputerowym jêzyku, co inne pro-
gramy, tyle ¿e wymy�lonym w z³ych zamiarach. Ten
program instaluje siê w twoim komputerze, kiedy
najmniej siê tego spodziewasz. I dzia³a, choæ ty przez
wiêksz¹ czê�æ czasu wcale nie jeste� tego �wiadom. Po
wprowadzeniu wirusa komputer przestaje prawid³o-
wo pracowaæ albo w ogóle odmawia pos³uszeñstwa,
bo dosta³ tyle przemieszanych, wykluczaj¹cych siê
nawzajem informacji, ¿e nie wie, co z nimi pocz¹æ.

Plotka dzia³a identycznie. Na przyk³ad, bêdziesz
mieæ nowy przedmiot z nowym nauczycielem i nie
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mo¿esz siê tego doczekaæ. Zaraz pier wszego dnia
w szkole wpadasz na kogo�, kto wcze�niej uczy³ siê
tego przedmiotu; znajomy mówi: �Ten belfer to na-
dêty cymba³! Nie ma pojêcia, o czym mówi, w dodat-
ku to jaki� zboczeniec, wiêc uwa¿aj!�.

S³owa wraz z emocjonalnym kodem osoby mówi¹-
cej na zawsze wryj¹ siê w twoj¹ pamiêæ, chocia¿ nie
jeste� �wiadom prawdziwej motywacji, z jak¹ ci to
powiedziano. Mo¿liwe, ¿e ta osoba by³a z³a, bo nie
zaliczy³a przedmiotu, albo sama uleg³a jakim� lêkom
i uprzedzeniom. Poniewa¿ jednak jako dziecko nauczy-
³e� siê przyjmowaæ za pewnik wszelkie informacje,
pewna czê�æ twego rozumu uwierzy w plotkê, zanim
wejdziesz do klasy. Nauczyciel mówi, a w tobie nara-
sta niechêæ i wcale nie zdajesz sobie sprawy, ¿e pa-
trzysz na wyk³adowcê oczyma osoby, która przekaza³a
ci plotkê. Potem zaczynasz powtarzaæ tê sam¹ opiniê
innym uczniom, którzy równie¿ zaczynaj¹ postrzegaæ
go w podobny sposób: jako cymba³a i  dewianta.
Wkrótce znienawidzisz równie¿ przedmiot i postano-
wisz z niego zrezygnowaæ. Obwinisz za to nauczyciela,
w rzeczywisto�ci jednak zawini³a plotka.

Takie oto zamieszanie mo¿e wywo³aæ jeden ma³y
wirus komputerowy. Jedna ma³a dezinformacja mo¿e
przerwaæ miêdzy lud�mi nici porozumienia, powodu-
j¹c, ¿e osobê, której ona dotyczy, zacznie siê trakto-
waæ jak zaka¿on¹, stanowi¹c¹ zagro¿enie dla innych.
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Wyobra� sobie, ¿e za ka¿dym razem, ilekroæ kto� prze-
kazuje ci plotkê, wprowadza wirus do komputera
twego umys³u, sprawiaj¹c, ¿e my�lisz trochê mniej
przejrzy�cie. Potem za� wyobra� sobie, ¿e aby uporz¹d-
kowaæ swój w³asny panuj¹cy w g³owie ba³agan, ¿eby
ul¿yæ emocjom, sam zaczynasz plotkowaæ, przekazu-
j¹c wirusa dalej.

 Wyobra�my sobie teraz, ¿e ten sam schemat jest
powielany w nieskoñczono�æ jak �wiat d³ugi i sze-
roki. W rezultacie glob zamieszkuj¹ ludzie, którzy
czerpi¹ informacje wy³¹cznie z zawirusowanego obie-
gu. I powtórzmy raz jeszcze: ów jadowity wirus jest
w³a�nie tym, co Toltekowie nazywaj¹ mitote � szu-
mem tysiêcy g³osów mówi¹cych równocze�nie w jed-
nej g³owie.

Jeszcze gorzej rzecz ma siê z czarnoksiê¿nikami, in-
nymi s³owy, �komputerowymi hakerami�, rozprze-
strzeniaj¹cymi wirus umy�lnie. Wróæmy my�lami do
czasów, kiedy ty lub kto�, kogo znasz, gniewa³ siê na
kogo� tam i pragn¹³ wyrównania rachunków. Z zemsty
powiedzia³e� wtedy co� bolesnego do tej lub o tej
osobie. Jako dzieci robimy to dosyæ bezmy�lnie, ale
w miarê dorastania stajemy siê coraz bardziej wyrafi-
nowani i wyrachowani w wysi³kach, by kogo� �zdo³o-
waæ�. Potem ok³amujemy samych siebie, twierdz¹c,
¿e by³a to po prostu zas³u¿ona kara za jego czy jej
zachowanie.

SZANUJ SWOJE S£OWO
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Kiedy widzimy �wiat wypaczony przez komputero-
wego wirusa, z ³atwo�ci¹ usprawiedliwiamy najokrut-
niejsze postêpowanie. Niestety nie widzimy, ¿e z³e s³o-
wo nas samych tak¿e wtr¹ca coraz g³êbiej w piek³o.

***
Od lat zbieramy plotki i kl¹twy ze s³ów innych lu-

dzi, ale tak¿e ze s³ów, jakie kierujemy do siebie. Nie-
przerwanie bowiem rozmawiamy ze sob¹, wypowiada-
j¹c takie mniej wiêcej rzeczy: �Jestem za gruby. Wy-
gl¹dam okropnie. Starzejê siê. £ysiejê. Jestem g³upi.
Nic do mnie w porê nie dociera. Nigdy nie dorów-
nam innym. Nigdy w niczym nie bêdê wystarczaj¹co
dobry�. Widzisz teraz, jak u¿ywamy s³ów przeciwko
sobie? Musimy wreszcie zrozumieæ, czym jest s³owo
i co mo¿e zdzia³aæ. Je�li zrozumiesz i przyjmiesz pierw-
sz¹ umowê Szanuj swoje s³owo , zaczniesz dostrzegaæ
zmiany, jakie powinny nast¹piæ w twoim ¿yciu. Naj-
p ie r w zmiany  w pode j �c iu  do  s ieb ie ,  a  potem
w traktowaniu innych ludzi, zw³aszcza tych, których
najbardziej kochasz.

Przyznaj siê, ile razy plotkowa³e� o osobie, któr¹
kochasz, po to, by zyskaæ poparcie dla swojego punktu
widzenia? Ile razy przykuwa³e� uwagê innych ludzi
i rozprzestrzenia³e� emocjonaln¹ truciznê o najuko-
chañszej istocie, by udowodniæ, ¿e masz racjê? Twoja
opinia jest niczym innym, jak tylko twoim punktem
widzenia. Niekoniecznie musi byæ prawdziwa. Twoja
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ocena wyp³ywa z twoich przekonañ, z twojego ego,
z twojego snu. Tymczasem produkujemy i przekazu-
jemy innym bardzo du¿o jadu, tylko po to, by utwier-
dziæ siê w przekonaniu, ¿e nasz punkt widzenia jest
w³a�ciwy.

Je�li zawrzemy pierwsz¹ umowê i zaczniemy szano-
waæ swoje s³owo, oczy�cimy umys³ i uzdrowimy rela-
cje z innymi istotami, ³¹cznie z w³asnym kotem czy
psem.

Szanowanie w³asnego s³owa da ci równie¿ odpor-
no�æ na cudze z³e s³owa, immunitet wobec ka¿dego,
kto s³owem chcia³by rzuciæ na ciebie urok, bowiem
negatywne idee kie³kuj¹ w umys³ach tylko wtedy, gdy
padn¹ na podatny grunt. Gdy szanujesz siebie i swo-
je s³owo, twój czysty umys³ nie jest ju¿ ¿yzn¹ gleb¹
dla s³ów bêd¹cych narzêdziem czarnej magii. Odwrot-
nie, staje siê on urodzajn¹ niw¹ dla s³ów p³yn¹cych
z mi³o�ci. Czysto�æ swoich s³ów mo¿na nawet zmie-
rzyæ poziomem autoakceptacji. Akceptowanie same-
go siebie i zdrowe samopoczucie jest wprost propor-
cjonalne do czysto�ci i prawo�ci twoich s³ów. Kiedy
szanujesz siebie i swoje s³owo, czujesz siê dobrze, je-
ste� spokojny i szczê�liwy.

Mo¿esz wyrwaæ siê z piekielnego snu, zawieraj¹c
umowê, ¿e bêdziesz szanowaæ swoje s³owo. W³a�nie
teraz zasiewam tê my�l w twojej g³owie. A czy ona
uro�nie, czy nie, zale¿y od ¿yzno�ci twego umys³u dla

SZANUJ SWOJE S£OWO
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ziaren mi³o�ci. Twoj¹ jest spraw¹ zawarcie ze sob¹
niniejszej umowy: Bêdê szanowa³ swoje s³owo. Pielê-
gnuj to nasionko, a w miarê jak bêdzie ros³o, wyda
z siebie kolejne ziarna mi³o�ci, które wyplewi¹ chwa-
sty lêku. Ta pierwsza umowa zmieni rodzaj nasion
kie³kuj¹cych w glebie twego umys³u.

Szanuj swoje s³owo. Oto pierwsza umowa, jak¹
powiniene� zawrzeæ, je�li chcesz byæ wolny, je�li chcesz
byæ szczê�liwy, je�li chcesz podnie�æ poziom swego
¿ycia ponad poziom w³a�ciwy dla piek³a. Tak wyzwala
siê ogromna moc. Pos³uguj siê s³owem poprawnie.
U¿ywaj go, by dzieliæ siê mi³o�ci¹. Skorzystaj z bia³ej
magii, zaczynaj¹c od siebie. Powiedz sobie, jaki je-
ste� wspania³y, jaki jeste� wielki. Powiedz sobie, jak
bardzo siebie kochasz. We� s³owo, by z³amaæ wszyst-
kie marne, mierne umowy, które sprawia³y, ¿e cier-
pisz.

To jest mo¿liwe. To jest mo¿liwe, bo mnie siê uda-
³o, a przecie¿ nie jestem lepszy od ciebie. Jeste�my
dok³adnie tacy sami. Mamy taki sam mózg, takie samo
cia³o, jeste�my lud�mi. Skoro ja mog³em zerwaæ po-
przednie umowy i podpisaæ nowe, i ty mo¿esz zrobiæ
to samo. Je�li ja mogê szanowaæ swoje s³owo, to dla-
czego ty nie? Ta jedna umowa mo¿e zmieniæ ca³e two-
je ¿ycie. Poszanowanie s³owa prowadzi do osobistej
wolno�ci, do sukcesu, do obfito�ci. Jest w stanie usu-
n¹æ lêki, zast¹piæ je rado�ci¹ i mi³o�ci¹.
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Pomy�l, co mo¿esz stworzyæ dobrym s³owem, czy-
stym s³owem, które siê szanuje, którego nie rzuca siê
na wiatr, które odsuwa sen lêku, a przybli¿a zupe³nie
inne ¿ycie. Mo¿esz ¿yæ w raju po�ród tysiêcy ludzi
tkwi¹cych po uszy we w³asnym piekle, poniewa¿ unie-
zale¿nisz siê od tego piek³a. Uzyskasz swoisty immu-
nitet. Wejdziesz do królestwa niebieskiego dziêki tej
jednej umowie, ¿e bêdziesz szanowa³ swoje s³owo.
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