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Играта, наречена живот

Животът, също така, е ролева компютърна игра, в чието 
проектиране и изживяване участвате и вие (като висше Аз). 
Основният сюжет на играта е замислен предварително, но как 
всъщност ще се развие, зависи от това колко добре играете и 
какви избори правите. Каква е целта на играта? Да преживеете и 
по-добре да разберете себе си, другите и действителността. 
Всичко, през което минавате в живота, което ви влияе по-добре 
или по-зле, е за да служи на тази цел. Тези преживявания са, за 
да ви помогнат да станете по-умни и по-мъдри. Те съдържат 
уроци, които трябва да научите, и са предназначени за вас от 
същия проектант на игри: висшето Аз, което е проектирало и 
може все още да направи промени в играта, докато играете в нея.

За да ви дам по-добра представа за това за какъв вид уроци 
говоря, ето няколко идеи: учите какво действително сте в 
състояние да направите, след като преодолеете своите страхове; 
учите мъдростта на това как да се справяте в сложни ситуации за 
доброто на всеки засегнат; учите как се чувстват другите, когато 
ги обиждате чрез егоистичен избор; учите как да различавате 
онова, което е добро и истина от онова, което е мрачно и 
лъжовно; учите, че следване на тъмните части от вас донася 
болка и нещастие, а следване на доброто във вас носи мир и 
щастие; учите какво наистина има смисъл и стойност и какво са 
илюзиите, които не правят вашата душа щастлива; учите какво 
наистина означава любов; учите как функционира 
действителността и че има толкова много ограничения, които 
можете да преодолеете, ако ги разбирате и дадете най-доброто от 
себе си.

Вие, т.е вашето низше Аз, не решавате за това от какви 
уроци се нуждаете, но вие подбирате подходящия момент и вида 
на преживяването, което ви е необходимо, за да научите даден 
урок. Например, ако имате отворен ум и обичате да четете, 
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преживяването може да бъде лесно и вълнуващо, защото това е 
всичко, от което се нуждаете, за да разберете за какво става 
дума. Но ако сте упорити и сте се запънали в своето мислене, 
преживяването може да бъде по-сурово, за да можете да усвоите 
урока. Но ако едно преживяване не донася успешно посланието 
си до вас, то ще се повтори при подобни, но различни 
обстоятелства, така че ще получите друга възможност. Но 
колкото повече го пренебрегвате, толкова по-болезнено става 
следващото повторение на преживяването. И така, разковничето 
към по-лесен и по-вълнуващ живот е да обърнете внимание на 
онова, на което може да ви научи вашето преживяване и след 
това да използвате онова, което научавате, за да правите по-
добър избор в бъдеще. Тези уроци просто ви карат да разберете 
онова, което не сте разбрали преди, като по този начин 
промените подхода си към живота в положителна посока. Но ако 
постоянно се повтаря един и същ лош епизод, това означава, че 
нещо не разбирате или ако сте го разбрали, то нещо пропускате 
да приложите на практика. Не винаги е лесно да схванете какво 
може да е това, но за да разберете, попитайте своето висше Аз и 
може би отговорът ще стигне до вас в рамките на няколко дена 
под формата на осъзнаване, или попитайте някой по-мъдър от 
вас да ви предложи някои идеи.

Свободна воля и съдба
Що се отнася до свободната воля и съдбата, и двете са 

реални и съществуват заедно. Свободната воля е вашата 
възможност да избирате и да действате според своята воля. 
Съдбата е подробен план, който определя курса на вашия живот. 
Някои хора се чудят как може да съществува свободна воля, ако 
съдбата означава, че вашите избори вече са предрешени. 
Отговорът е, че съдбата само решава онова, което трябва да 
научите и защо, а не как ще го научите или кога. Последното 
зависи от вас, от вашето отношение към живота и от това колко 
упорити сте и колко възприемчиви към тези уроци. Съдбата на 
един жълъд е да стане дъбово дърво, но как в действителност ще 
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се развие това дъбово дърво, все още не е решено. Вашата съдба 
е да станете всичко онова, което сте в действителност, но как ще 
стигнете дотам, зависи от вас.

Когато живеем в рамките на своята съдба, т.е., когато 
използваме както своя ум, така и сърцето си, за да направим 
интелигентен избор и да се учим от рано и безпрепятствено от 
своя опит, тогава нещата протичат гладко и весело. Но хората 
често са упорити и изобщо не толкова възприемчиви, така че те 
рядко изпълняват всичко, заради което са дошли да извършат и 
научат, защото животът им завършва преди да получат 
възможност да коригират своите грешки. Това е една от 
причините да се инкарнират: за да завършат онова, което са 
започнали. Ако биха имали възможност да размислят върху 
идеите, за които четете, биха си спестили някои страдания, като 
не повтарят толкова много уроци.

Единствените истински грешки в живота са онези, които са 
директно в разрез с вашата съдба, например когато амбициозно 
се захванете с нещо, за което дълбоко в себе си знаете, че е 
погрешно. Но дори и да следвате съдбата си, все пак разполагате 
с доста много избори за това как да стигнете до 
местоназначението. Съдбата е вашето местоназначение; 
истинските грешки произтичат от избора на погрешно 
местоназначение; свободната воля означава избор на правилно 
местоназначение, но бивайки свободни да изберете между 
различни пътища.
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