
Kochani przyjaciele i uczniowie 
TCM,

Instytut Avicenna życzy Wam 
wszystkim szczęśliwego, Nowego 
Roku 2017. Mijający rok był 
zadziwiająco bogaty w przeżycia i 
dla wielu z Was z pewnością nie 
był łatwy.

Najważniejsze by zachować 
obecność świadomości Chrystusa 
i przede wszystkim nadal, 
nieustająco działać dla dobra 
czujących istot.

Nie oceniaj i nie obmawiaj gdyż 
oba te działania są 
przeciwieństwem modlitwy i 
medytacji. Podaruj 
zrozpaczonym i osamotnionym 
twoja uwagę i sympatię. Dopomóż 
potrzebującym działaniem, mową i 
miłością. 

Więcej nie potrzeba abyś na 
powrót był dzieckiem bożym. To 
jest jedyne prawdziwe 
zmartwychwstanie.

Jak brzmiałaby historia Bożego 
Narodzenia gdyby Trzej Królowie 
w istocie byli Trzema Królowymi?

1. Po pierwsze po prostu 
spytałyby o drogę

2. przybyłyby punktualnie
3. pomogłyby przy porodzie
4. posprzątałyby w stajence
5. przyniosłyby 

sensowniejsze prezenty i 
cos do zjedzenia

a w drodze powrotnej 
rozmawiałyby w 
następujący sposób…

1. Widziałyście sandały Maryi? 
Nie pasują do tuniki…

2. Słyszałam, ze Józef nie ma 
pracy…

3. Jak oni wytrzymują z tymi 
wszystkimi zwierzakami w 
domu?

4. Zobaczymy kiedy nam 
oddadzą naczynie po 
lazanii …

5. A mały w ogóle nie jest do 
Józefa podobny!

6. A widziałyście tych 
zapyziałych gości z całym 
tym bydłem?

7. „Dziewica”? Trzymajcie mnie 
bo padnę! Znam przecież 
Maryje nie od dziś… 

Happy New 
Year 2017

Pouczająca 
Historia!

Przemijanie i śmierć są dwiema bramami wglądu. Wykorzystaj każda 
sekundę by pomagać istotom i aby zbliżyć się do Boga. Reszta jest 
nieważna! 

Spalmy wszystkie przeciwności 
powstałe w mijającym roku w 
ogniu Mądrości i Miłości.

www.diolosa.com

Nie przesuwaj mebli ale daj 
rozkwitnąć Esencji! Wymiana stworów 
konceptualnego umysłu nie jest 
rozwiązaniem, jest nim BOG.

Niech żyje psychoterapia!

Dziękuję za przepiękny obraz 
jaśniejącego Jezusa i Jego 
promieniejącego serca. 

Przepiękny obraz Jezusa! 
Dziękuję Ci TOM!

Czwartek, 15 Grudnia 2016

Humor jest najważniejszy, nie ważne 
w jakiej jesteś sytuacji życiowej 
śmiej się nadal bo wszystko jest 

tylko gra umysłu.


