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Zwykły rozsądek to zdolność do rozważnego osądu opartego na prostym postrzeganiu 

sytuacji i faktów. Według słownika internetowego Merriam-Webster, antytezą posiadania 

zdrowego rozsądku jest być tępakiem (cholernym dupkiem). 

 

Zdrowy rozsądek zasadniczo oznacza, że normalny, żyjący, oddychający człowiek 

prawdopodobnie wybrałby opcję A zamiast opcji B, ponieważ jest tak oczywiste, że 

opcja A jest lepsza niż B. Na przykład, jeśli opcja A to przechodzenie przez ulicę tylko 

wtedy, gdy nie ma nadjeżdżającego ruchu, a opcja B polega na zamknięciu oczu i 

przejściu na drugą stronę ulicy w dowolnym momencie, większość ludzi wybierze opcję 

A. Owszem, większość ludzi wybierze opcję A. Owszem, kilku głupków wybierze opcję 

B tylko po to, żeby się odróżnić, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że prawdopodobnie 

wybrałbyś A. 

 

Zdrowy rozsądek można zdefiniować po prostu jako oczywisty wybór w ramach 

parametrów fizycznej i emocjonalnej rzeczywistości. Jest to rozsądny osąd, który nie musi 

opierać się na specjalistycznej wiedzy. Innymi słowy, nie trzeba być naukowcem, aby 

wiedzieć, że należy założyć bieliznę przed założeniem spodni. 

 

Adamus twierdzi, że istnieje ponad 200 000 zmysłów anielskich. Najwyraźniej, 

zdrowy rozsądek nie jest jednym z nich, ponieważ jest to zmysł ściśle ludzki. Tak 

naprawdę nie jest to nawet nie tyle zmysłem, co oceną, i nie jest zbyt powszechny. 

Mark Twain zauważył kiedyś: "Jedną z najrzadszych rzeczy w życiu jest zdrowy 

rozsądek". Pomyślałem o tym ostatnio, kiedy zobaczyłem trójkę małych dzieci jadących 

na rowerze z tyłu ciężarówki z opuszczoną klapą bagażnika. Żartujesz sobie ze mnie? 

Gdzie był zdrowy rozsądek kierowcy? Jack Daniels (whisky)musiał się wyrwać z butelki i 

okradł go z rozsądku. 

 

 

 



W kategorii Zdrowy Rozsądek znajdują się Zdrowy Rozsądek Praktyczny i Zdrowy 

Rozsądek Życiowych Wyborów.  

Oto przykłady Praktycznego Zdrowego Rozsądku: 

 

 

 

1. Nie czytaj na smartfonie 

idąc ruchliwym chodnikiem. 

Widzę to cały czas i zawsze 

jestem zdumiony brakiem 

zdrowego rozsądku. 

Zazwyczaj jest to młoda osoba, 

więc przypisuję to kolczykom 

w jej ciele. Kolczyki 

prawdopodobnie powodują 

zakłócenia magnetyczne na 

zdrowego rozsądku. 

 

 

2. Nie chodź do dentysty o 

nazwisku Dr. Paine (kojarzy się 

z dr.Ból). Jest to dość 

oczywiste, chyba że ma on ma 

na imię Les (pisarz 

amerykański). Poza tym, 

dentysta powinien mieć na tyle 

zdrowego rozsądku, aby 

zmienić swoje nazwisko na 

Jones, Smith lub Moonbeam. 

Cokolwiek, byle nie nazwisko 

Paine. 

 

 

 

 

 



3. Pozwól innym ludziom wysiąść z windy zanim Ty do niej wejdziesz. Czy naprawdę 

potrzebujemy znaków na ponad 18 milionach wind na całym świecie nakazujących 

ludziom czekać, aż winda będzie pusta przed próbą wejścia na pokład? Mam 

nadzieję, że życie się do tego nie sprowadza, ale w głębi duszy obawiam się, że 

tak jest. Czy wiesz, co myślą pasażerowie, gdy widzą że ktoś próbującego wsiąść, 

zanim winda się opróżni? "Co za głupek!". 

 

4. Podczas skręcania należy używać kierunkowskazów. Ta dźwignia na kolumnie 

kierownicy nie służy tylko do tego, aby Twoja deska rozdzielcza zaczęła mrugać. 

Jest to element bezpieczeństwa, a także uprzejmości wobec innych kierowców. 

Nie musisz za nią dodatkowo płacić, więc korzystaj z niej za każdym razem, gdy 

wykonujesz skręt. A jeśli już skręciłeś, wyłącz go. Czy wiesz, jak irytujące jest 

jechać za kimś, kto zapomniał wyłączyć lewy kierunkowskaz? Chcesz go 

wyprzedzić, ale boisz się, ponieważ może on w każdej chwili skręcić w lewo. 

 

 

Jest jeszcze Zdrowy Rozsądek Życiowych Wyborów. Nie jest on tak jasno 

zdefiniowany jak Zdrowy Rozsądek Praktyczny, ale może mieć ogromny wpływ na 

Twoje życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najczęstsze wybory życiowe to: 

 

1. Małżeństwo - Małżeństwo nie jest wymogiem ani prawem. 

Nie zawieraj go ze względu na rodziców, kościół lub 

dlatego, że wszyscy twoi znajomi są żonaci. Zachowaj 

odrobinę zdrowego rozsądku. Dlaczego chcesz się ożenić? 

Przecież poznałeś tę nową miłość swojego życia dopiero w 

zeszłym tygodniu. Być może zdrowy rozsądek podpowiada, 

że powinieneś poczekać przynajmniej jeszcze kilka 

tygodni? 

 

2. Dzieci - No cóż, zapomniałeś o zdrowym rozsądku i tak 

czy owak się ożeniłeś. Czy tak naprawdę chcesz od razu 

mieć dzieci? Zachowaj odrobinę zdrowego rozsądku i 

rozważ jakąś metodę kontroli urodzeń, zamiast pozwolić, by 

przeznaczenie i Wróżka Spermy dyktowały ci resztę życia. 

 

 

 

 

3. Rozwód – Ach teraz 

jesteś żonaty i masz 

czworo dzieci mimo że 

zdrowy rozsądek 

krzyczał przez cały 

czas. Rachunki się 

piętrzą, a ty od czasu 

do czasu marzysz o 

uduszeniu 

współmałżonka, dom 

wymaga remontu, i nie 

widać ulgi na 

horyzoncie. Użyj 

odrobiny zdrowego rozsądku. Z miłością porozmawiaj z partnerem o tym, że 

wasze drogi się rozejdą. Nie czekaj, aż dzieci opuszczą dom, bo to zajmie kolejne 

30 lat, jeśli w ogóle.  

 



 

4. Kariera - Kiedy byłem młody, myślałem, że 

chcę zostać prawnikiem, tak jak mój dziadek, 

który później został sędzią. Był bardzo 

dystyngowany i był szanowanym człowiekiem w 

mieście. Nie poradziłbym sobie jako prawnik, 

ponieważ jest to zawód zbyt zorientowany na 

proces. Zbyt wiele szczegółów, dużo 

papierkowej roboty i studiowania przepisów. 

Zostałem więc dziennikarzem, potem 

konsultantem ds. marketingu, wynalazcą, a w 

końcu czanelerem. Hmm, kiedy piszę te słowa, 

zaczynam wątpić w swój zdrowy rozsądek. 

Żartujesz sobie? Czaneler? Wiem co mój 

dziadek powiedziałby o tym: "Gdzie jest twój 

zdrowy rozsądek?". 

 

 

 

 

 

 

Dodam jeszcze jedną podkategorię Zdrowego Rozsądku, tylko dla Shaumbry: to 

Metafizyczny Zdrowy Rozsądek. Mamy dziś  do czynienia z naprawdę odległymi 

koncepcjami, a Adamus wciąż je wzmacnia. Jak mamy mieć zdrowy rozsądek, kiedy 

czasami nie ma on sensu, przynajmniej w kategoriach trójwymiarowych? Ale po 

dłuższym zastanowieniu zdałem sobie sprawę, że istnieją pewne podstawowe zasady 

zdrowego rozsądku, które możemy stosować, nawet jeśli wykraczamy poza nie. Tutaj 

kilka przykładów, które wymyśliłem: 

 

1. Nie rzucaj zaklęć ani nie używaj czarów na innych. Och, jest to kuszące, zwłaszcza 

w stosunku do osoby jadącej 

samochodem z włączonym lewym 

migaczem przez ostatnie 10 mil. Ale 

zdrowy rozsądek przypomina Ci, że 

rzucasz to samo zaklęcie na siebie. 

To, co rzucasz na kogoś innego jest 

tym, czym rzucasz na siebie. Na tym 

polega piękno świecenia swoim 

bezstronnym światłem podczas 

ławeczkowania, ponieważ tak 

naprawdę świecisz bezstronnym, nie 

osądzającym światłem na siebie. 

 



2. Nie używaj projekcji 

astralnej, aby przenieść się do 

innych wymiarów. To, czym to 

jest naprawdę to wyrzucenie 

siebie z siebie. Jako 

metafizykom w Dniach 

Ostatnich, nasz zdrowy 

rozsądek przypomina nam, że 

wszystko, łącznie z innymi 

sferami i wymiarami 

przychodzi do nas. Nie 

musimy nigdzie iść. W 

naszym stanie Obecności 

wszystko, począwszy od 

dostatku, zdrowia, radości, 

przeszłości i przyszłości, aż 

po odpowiedzi i możliwości 

przychodzi do nas. Nic nie 

znajduje się poza twoją 

Obecnością. To zwykły 

metafizyczny sens. 

 

 

 

3. Przyjmij swoją energię i nie walcz z nią. To wydaje się być zdroworozsądkowe, a 

jednak zostaliśmy zaprogramowani, że energia jest poza nami, a to może boleć 

czasami jak cholera. Pomimo tego, że mówimy, że chcemy mieć więcej energii, 

większość ludzi w znacznym stopniu ogranicza swoją energię do tego, co uważają, 

że mogą zrobić bez przytłoczenia. Ale to WSZYSTKO należy do Ciebie, więc zrób 

coś wielkiego albo wracaj do domu. 

 

4. Mówiąc metaforycznie i dosłownie, nie jedź do Sedony w poszukiwaniu prawdy. 

Pojedź tam dla cyrku i naturalnego piękna. W tym samym duchu, nie daj się 

uwieść szamanom, guru, prorokom czy trenerom życia. Otrzymałeś bowiem pełną 

talię kart duszy, więc korzystaj z nich. To po prostu zdrowy rozsądek. 

 

5. Wiesz, po co tu jesteś w tym życiu. To jest Podróż Aniołów, przechodząc od Ściany 

Ognia do Zakonu Łuku, schodząc na Ziemię przez tysiące żyć i kończąc właśnie 

tutaj, w Krainie Shaumbry, w Czasie Maszyn. Masowa świadomość jest bardzo 

uwodzicielska. Sprawia, że myślicie iż nie rozumiecie, dlaczego tu jesteście. Po 

prostu wróćcie do swojego Metafizycznego Zdrowego Rozsądku. Jaki bowiem jest 

inny powód wyboru by tu pozostać, poza świeceniem swoim mądrym światłem na 

koniec wielu żyć na tej planecie? 



 

 

Szaleństwo umysłu i gęstość masowej 

świadomości powodują, że zapominamy, 

dlaczego tu teraz jesteśmy i jak piękna jest 

praca, którą mamy wykonać. Ostatecznie 

chodzi o uświadomienie sobie, że 

wybraliśmy to doświadczenie, a zatem 

wszystko, czego potrzebujemy w tej ostatniej 

części naszej podróży na tej planecie jest już 

tutaj. To naprawdę nie jest wielka tajemnica. 

To po prostu zdrowy rozsądek. 
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