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Przedmowa

Każda książka Mistrza Morii 
jest wspaniałym źródłem odpo-
wiedzi. Wystarczy, że otworzysz 
jedną z nich, a znajdziesz tam 
odpowiedź na pytanie, o któ-
rym właśnie myślisz. Każda 
strona wypełniona jest słowa-
mi Miłości i  Prawdy, a  energia 
w nich zawarta prowadzi cię do 
tego, co jest ci potrzebne. Ten zestaw kart był na mojej 
liście życzeń od wielu lat, bo wiem, jak wzmacniająca 
może być osobista konsultacja z Mistrzem Moryą. Moja 
najstarsza siostra bardzo często otwiera książki Mistrza 
Morii, gdy ma jakieś problemy i zawsze znajduje odpo-
wiedź (nawet gdy jest to odpowiedź, której nie chciałaby 
usłyszeć). Jeśli chodzi o mnie, to wolę karty. Z odrobiną 
wprawy można się poczuć tak, jakby naprawdę rozma-
wiało się z Mistrzem. 

Miłość Boga jest przede wszystkim radosna, dlatego je-
stem szczęśliwa, mogąc się podzielić z Tobą tą głęboką 
i bardzo radosną zabawą w losowanie kart!

Marie Crevits
Wydawnictwo Mayil

26 kwietnia 2013
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Jak wybierać karty?

Metoda pierwsza
Wybieranie jednej karty

Mistrz Morya mówi, że najlepszym sposobem wybiera-
nia kart jest ten najprostszy.

1. Zamknij oczy.

2. Pomyśl o swoim problemie, pytaniu lub życzeniu.

3.  Sformułuj go tak dokładnie, jak to możliwe.

4. Poczekaj 30 sekund, skupiając się wewnętrznie i stara-
jąc się być spokojnym.

5. Wybierz kartę i przeczytaj ją uważnie.

6. Zawarte w niej słowa weź sobie do serca i zobacz, co 
możesz z  tą informacją zrobić w  kontekście własnego 
życia.

Według Mistrza Morii ostatni krok jest najważniej-
szy. Tylko wtedy pójdziesz naprzód, jeśli zrobisz coś  
z otrzymaną odpowiedzią. Pozwól kartom prowadzić cię  
w podjęciu właściwych działań.
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Mistrz Morya podkreśla, aby koncentrować się wyłącz-
nie na jednej rzeczy podczas losowania karty i dodaje, że 
umiejętność koncentracji jest kluczowa do osiągnięcia 
wewnętrznego spokoju.

Gdy jesteś gotowy wybrać kartę, postaraj się być tak spo-
kojnym i cichym, zrelaksowanym i skoncentrowanym 
na wewnętrznej ciszy. Wtedy, jak mówi Mistrz Morya, 
nauczysz się żyć z Mistrzami w relacji miłości i szczęścia.

Metoda druga
Używanie kart w celu dokonania wyboru

Czasami odpowiedź zawarta na jednej karcie nie będzie 
wystarczająca, aby objąć złożoność twojego pytania, na 
przykład, kiedy musisz dokonać wyboru między różny-
mi możliwościami. 

W takim wypadku wykonaj następujące kroki:

1. Zamknij oczy.

2. Pomyśl o swojej sytuacji i uważnie rozpatrz różne 
możliwości. Jeśli masz więcej niż dwie opcje, zapisz je  
w formie listy na kartce.
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3. Poczekaj 30 sekund, skupiając się wewnętrznie i sta-
rając się uspokoić.

4. Wybierz kartę dla swojej pierwszej możliwości, nie 
odwracając jej. Następnie wybierz kolejną dla drugiej 
opcji i tak dalej dla każdej kolejnej.

5. Na końcu wybierz jedną kartę jako ogólną wskazówkę 
dla całej sytuacji.

6. Odwróć karty jedna po drugiej, łącząc je z poszcze-
gólnymi wariantami, o których myślałeś podczas wybie-
rania kart.

7. Następnie postaraj się zrozumieć odpowiedzi na 
wszystkie pytania, tworząc ogólny obraz tego, która 
opcja jest dla ciebie najlepsza według Mistrza Morii, 
a następnie postępuj zgodnie z nią.

Mistrz Morya zaznacza, że możesz w  ten sposób bez-
piecznie wybierać karty, gdy chcesz podjąć decyzję, lecz 
oczywiście nie należy z tym przesadzać. MM wyjaśnia: 
„Z  mojej strony zakładam, że zrobisz użytek z  karty, 
którą wybrałeś. Jeśli przyzwyczaisz się do losowania 
karty za każdym razem, gdy wpadnie ci coś do głowy, 
ostatecznie poczujesz się zagubiony. Dlatego warto 
powstrzymywać się przed nadmiernym korzystaniem  
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z kart, bo to pozwoli ci lepiej zrozumieć sprawy w two-
im życiu. Oczywiście, gdy masz prawdziwe pytania lub 
musisz podjąć decyzje spośród różnych ewentualności, 
czy gdy chcesz rozjaśnienia jakiejś sytuacji, wtedy za-
wsze możesz wybrać karty i postarać się dostrzec, w jaki 
sposób one do siebie pasują”.

Metoda trzecia
A co z innymi osobami?

Rozmawianie z przyjaciółmi o tych kartach może być 
satysfakcjonujące i miłe. Jeśli czujesz, że inni mają pro-
blemy lub pytania, daj im wybrać jedną kartę lub więcej 
kart według opisanej powyżej procedury. Dajcie sobie 
czas, aby się uspokoić. Niech każdy wybierze kartę, spo-
kojnie ją przeczyta i pozwoli, aby jej treść się ułożyła. Je-
śli chcecie, możecie wspólnie omówić jej znaczenie, po-
nieważ czasami komuś z zewnątrz jest łatwiej zobaczyć 
daną sytuację z  właściwej perspektywy. Niech każdy 
sam zdecyduje, jak najlepiej użyć otrzymaną wskazów-
kę w praktyce. Dobrze też byłoby ponownie się spotkać 
i omówić, jak sprawy się potoczyły i jaki był ich wynik.



9

Pięć ćwiczeń,
które nadadzą głębszy sens  

twojemu życiu

Co Mistrz Morya mówi o tych ćwiczeniach?

Mistrz Morya przekazał pięć ćwiczeń specjalnie do tej 
książeczki. Z  pomocą kart możesz robić te ćwiczenia 
i stosować je w życiu. Są one prostym sposobem zwró-
cenia twojej uwagi na pewne sprawy. To pozwoli ci iść 
naprzód na duchowej drodze, sprawiając, że będziesz się 
czuł szczęśliwszy i lepiej połączony ze swoją Jaźnią. 

Mistrz Morya mówi:
„Spokojne przeczytanie opisu tych ćwiczeń, pomoże ci 
je zrozumieć i zastosować w swoim życiu.

Karty mogą ci w tym pomóc, pokazując sprawy z innej 
perspektywy. W rzeczywistości będziesz prowadzony do 
tego, co chciałbyś robić – do pewnych emocji, pomy-
słów, zdarzeń, problemów, czy decyzji, które ostatecznie 
musisz podjąć. To oznacza, że uczysz się być sobą we 
wszystkich okolicznościach, które mogą się pojawić.
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Otwórz serce i sięgnij do boskiego świata zawsze, gdy 
wiesz, czujesz i myślisz: „To jest to, czym naprawdę  
i szczerze chcę się zajmować”. Następnie spytaj się we-
wnętrznie: „Czy pobłogosławisz mnie?”, a wtedy Ja się 
pojawię. Możesz również poprosić o to inną boską isto-
tę: „Czy pobłogosławisz mnie?” i otrzymasz swoje bło-
gosławieństwo. Ważne, abyś przebywał w  tym spokoju 
i świetle, nie po to, abyś przestał się bać, ale zrozumiał, 
że robiąc te drobne ćwiczenia, możesz dokonać wielkie-
go postępu w życiu. Z początku zbliżając się do same-
go siebie, a dzięki temu również do innych, do swojego 
partnera, dzieci, rodziców i wszystkich innych drogich 
tobie osób, przyjaciół i kogokolwiek innego. 

Dzięki temu będziesz miał udane życie, wiedząc: „Je-
stem świadomy swoich ograniczeń, wiem, co jest możli-
we, a co nie. Nie żyję w chaosie myśli i uczuć, ale jestem 
w stanie zarządzać swoim życiem, mogę stać się panem 
swojego życia”. Naprawdę wynika z tego bardzo wiele. Te 
karty mogą się przyczynić do dużego sukcesu w twoim 
życiu, bo poczujesz, że odzyskujesz kontrolę nad sobą.

Nie bądź zły na siebie lub na innych, staraj się przede 
wszystkim odnaleźć spokój. Wówczas stopniowo poczu-
jesz, że zrobiłeś ogromny postęp w  życiu i  ścieżka, na 
której jesteś, jest naprawdę błogosławiona”.
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Nigdy nie bądź zatroskany, ani smutny. Staraj się pa-
nować nad emocjami. Nienawiść, zawiść, irytacja, za-
zdrość są niepotrzebne, ponieważ te uczucia rozpraszają 
i prowadzą cię w kierunku, w którym tak naprawdę nie 
chcesz iść, a twoje serce o tym wie. Idź do swojego wnę-
trza, a  stamtąd do Boga. Twoje życie stanie się piękne 
i dobre, pełne intensywnej i nowej ekspresji, wypełnio-
ne niespotykanymi dotąd możliwościami. Zobaczysz to 
bardzo wyraźnie, ponieważ ścieżka, którą zacząłeś kro-
czyć jest ważna. 

Ćwiczenie pierwsze
Patrzenie na to, co jest naprawdę

Mistrz Morya
Czasami gdy okazujesz ludziom sympatię, możesz po-
czuć, że stać cię na więcej. Zachęcam cię, abyś pomyślał 
nad tym w ciszy i jeśli poczujesz, że chciałbyś coś z tym 
zrobić, to wtedy twoje działanie jest właściwe. Nie cho-
dzi o to, by zawsze robić to samo, by być ciągle z siebie 
niezadowolonym, musieć kłamać lub czuć się zdradzo-
nym lub zazdrosnym, czy być skonfrontowanym z sytu-
acją, z którą myślisz, że sobie nie poradzisz. Chodzi o to, 
abyś każdego dnia był szczery wobec siebie. Prostym 
ćwiczeniem mogłoby być pobieżne przyjrzenie się frag-
mentowi dnia i myślom, jakie towarzyszyły ci, gdy ktoś 
wpływał na ciebie w  jakiś sposób. To są chwile, kiedy 
powinieneś interweniować, poprzez uczenie się kontro-
lowania swoich myśli.


