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To jest wersja demo książki 
 

 
 

 
 

 
 

Książkę można kupić poprzez stronę: 
www.stationnord.pl 

lub kontaktując się mailowo: biuro@stationnord.pl 
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SPIS TREŚCI 

WSTĘP – OD REDAKCJI 

CZARNE JEST CZARNE, BIAŁE JEST BIAŁE 

Wszyscy wiedzą, co jest duchowe 
Rumi o wierzących i niewierzących lub o Wierzących i Niewierzących 
Największa tragedia wszechświata 
Nie interesują mnie twoje opinie  
To, do czego się nadajesz, zależy od poziomu doświadczenia  
Budda powiedział: Wiedza unieszczęśliwia prostaka  
Budowanie domu a bezładne stosowanie narzędzi  
Jedzenie – kwestia gustu?  
Stajesz się tym, co jesz  
Rozumieć na swój sposób  
Zdolność do rozwoju jest wewnątrz ciebie  
Gdyby medytacji uczono ośmiolatków  
Ci, którzy chcą cię ubezwłasnowolnić  
Zmiana, rozwój i rozwój duchowy  

UCZYĆ SIĘ, JAK SIĘ UCZYĆ  

Złota myśl do kolekcji twoich złotych myśli  
O intencji  
O intencji, część II  
Bezpłatny kurs medytacji  
Biznesmeni lubią uproszczenia. Pytanie – komu i czemu to służy?  
Promowanie niesprawności  
Źródło energii umożliwiającej rozwojową zmianę  
Zrozumieć Buddę i Chrystusa  
Język jest narzędziem  

WIDZISZ, CZUJESZ, DOZNAJESZ CZY PRZYPUSZCZASZ I ZGADUJESZ?  

Nie sądź nikogo po minie  
Autoryzacja  
Medycyna chińska  
Kultura masowa a rozwój  
Różnica między autosugestią, pozytywnym myśleniem a czuciem i doznawaniem  
Opieraj się na Źródłach  
Idries Shah o pracy w świecie pozorów  
Poziomy świadomości  
Czego można się nauczyć na błędach masażysty  
Między teologią a Mistycyzmem  

BUDOWANIE RELACJI  

Bajka Ezopa o kochającej małpie  
Bożek zewnętrznej uprzejmości uniemożliwia komunikację  
Język Miłości  
Jak usypiać innych?  
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Dialog Derwiszów wokół tematu „Wspólnota wszystkiego, co żyje”  
Dlaczego warto zrozumieć ból  
Wyglądasz coraz gorzej  
Pozdrowienia od św. Augustyna  
Z kolekcji przemyśleń Antares  
Lekcja Miłości Romea i Julii  
Pan G nie leczy swoich relacji  
Pokusa bycia gwiazdą  
On obdarza pragnieniami wraz z ich spełnieniem  
Jacek Kaczmarski i Sen Katarzyny II  

NATURA I POZNAWANIE SAMEGO SIEBIE  

Bajka Ezopa o stworzeniu człowieka  
Świadomość własnych błędów  
Birmański Mistrz Mahasi Sayadaw o mentalnych pomieszaniach i zaciemnieniach, czyli o 
tym, czego nie powinniśmy unikać  
Bodhidharma – Kazanie krwioobiegu  
Belka czy słomka  
Czy przestałeś już bić swoją żonę?  
Jaki jest zakres i zasięg twojej intuicji?  
Wiara, nadzieja i Miłość  

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

Samodzielność jako podstawa rozwoju  
Studiowanie kłamstwa  
Konceptualne rozumienie nie może ci pomóc  
Ile trwa edukacja?  
Bodhidharma o konieczności rozumienia  
Na marginesie Mistrza Eckharta  
Na marginesie Kanta i Schopenhauera  
„Wiara w cudactwa nie jest do Zbawienia, Oświecenia koniecznie potrzebna”  
Czy pewność siebie jest ważna?  

Z PAŁACU MISTRZÓW  

Mamshad Dinawari o bożkach i idolach  
Informacje o inicjacji w internecie  
Od gwiazdy do demona  
Mądrej głowie  
Nowa religia  
Rumi – Historia sklepikarza i papugi  
Niektórzy przeciwstawiają serce intelektowi  
To, co mówisz, często jest niewiele warte  
Prof. Dżawad Nurbachsz o Ścieżce  
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WSTĘP – OD REDAKCJI 

Książka Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów prezentuje krótkie fragmenty wykładów 
Navisa Norda. Krótkie dlatego, że w dzisiejszych czasach przywykliśmy do odbierania krótkich 
komunikatów. Z kolei fragmenty żywych wykładów pozwalają nam poczuć smak nauczania 
Navisa Norda, które to nauczanie w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo żywe, odarte z 
ideologii, dogmatów, kontekstów wyznaniowych oraz dostosowane do ludzi XXI wieku.  

Książkę możemy czytać jako toczącą się od wieków dyskusję pomiędzy Mistrzami 
Ścieżki i Nauczycielami a szeroką publicznością. W tej dyskusji fakty dotyczące duchowego 
życia zderzają się z opinią. Rozróżnienie między wiedzą a opinią pochodzi ze starożytnej 
Grecji, gdzie słowem opinia określa się wyrażenie niezweryfikowanych przekonań, w 
przeciwieństwie do wiedzy, która opiera się na faktach. Jak podczas jednego z wykładów 
powiedział Navis Nord: „W ciągu ostatnich trzydziestu lat słyszałem od ludzi wiele pytań, ale 
nigdy nie słyszałem pytania, o którym wcześniej nie czytałem w książkach. To zabawne 
słyszeć w XXI wieku pytania, które zadawano 500 lat przed nasza erą lub 1000 lat później. Czy 
rozumiecie, co powiedziałem?” Cisza na sali. „Tak naprawdę powiedziałem, że ta dyskusja 
nie toczy się między szeroką publicznością a Mistrzami i Nauczycielami, ale między ludzką 
naturą a Prawdą”.  

Korzystając z tej instrukcji, możemy przy czytaniu wyodrębniać dwa punkty widzenia: 
potocznie spotykane opinie na temat omawianych zagadnień i stanowisko Mistrzów i 
Nauczycieli Ścieżki. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć książkę i odkryć, które treści jesteśmy w 
stanie sobie przyswoić, jak również dostrzec, na jakim poziomie faktycznie jesteśmy.  

Powodzenia!  
 

Redakcja 
 
 
 

WSZYSCY WIEDZĄ, CO JEST DUCHOWE 

Większość ludzi jest przekonana, że wie, co jest duchowe, a co nie. Ale Mistrzowie 
Ścieżki mówią, że większość ludzi nie wie, co jest duchowe, a co nie. To, co dla ludzi jest 
duchowe i rozwojowe, dla Mistrzów Ścieżki nie jest duchowe. To, co dla Mistrzów jest 
rozwojowe i duchowe, dla większości ludzi nie ma nic wspólnego z duchowością. 

 
 
 

JACEK KACZMARSKI I SEN KATARZYNY II 

Jacek Kaczmarski w piosence pt. Sen Katarzyny II wyraża pragnienie carycy Katarzyny II 
następującymi słowami: „Kochanka trzeba mi takiego jak imperium, | Co by mnie brał tak jak 
daję – całą pełnią!”. Jakże te słowa przemawiają do wyobraźni i żądzy: no, kochanka 
(kochanki) trzeba takiego (takiej) jak imperium. To proste i jasne oraz łatwe w realizacji, 
nieprawdaż? Ale żeby mieć kochanka jak imperium, trzeba być jak imperium (to proste). A 
jak jesteś pupą? To obawiam się, że dostaniesz kołek! „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie!”. 


