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Z Wyższych Sfer Światła wysyłamy do wszystkich duchowych operatorów trzeciego tysiąclecia
naszą energię i uczucie braterskiej współpracy.
Komunikowanie się jest głównym narzędziem koordynującym i łączącym ze sobą wszystkie
istoty oraz procesy ewolucyjne wszechświata. Jeśli nie istniałaby komunikacja, nie byłoby życia ani
postępu. Na różnych poziomach rozwoju i w różnych formach życia istnieją odmienne sposoby
komunikowania się, ułatwiające wzajemne oddziaływania pomiędzy żywymi istotami. Wraz ze
wzrostem poziomu ewolucji, zmieniają się parametry komunikacji. Jeśli poziom ewolucji jest niski,
komunikacja dotyczy głównie przetrwania, co możemy zaobserwować w przypadku mniej
rozwiniętych gatunków życia. O jakości komunikacji decyduje poziom świadomości przejawiający się
głównie poprzez zachowania, przyzwyczajenia i poglądy. Dlaczego dochodzi do konfliktów osobistych
i międzyludzkich? Ponieważ są one konsekwencją nieharmonijnego komunikowania się. By uzyskać
wysoki oraz harmonijny poziom komunikacji, umożliwiający i ułatwiający współpracę oraz niosący
uczucie solidarności, niezbędny jest określony poziom świadomości duchowej, wolny od zgubnych
skłonności mentalnego ego. Jest on synonimem czystości sumienia. Możecie posiadać dużo informacji
duchowych, lecz jeśli nie przyczyniają się one do transformacji waszych nawyków i zachowania,
musicie je przeanalizować. Albo wiadomości te nie są prawdziwe, albo nie stosujecie ich właściwie w
swoim życiu.
Generalnie rzecz biorąc, wasz poziom ewolucji opiera się na zniekształconych wzorcach
życiowych i nie przyczynia się do otwarcia na boską świadomość. Sposób komunikowania się
dominujący w waszym społeczeństwie jest oparty na wzorcach przetrwania, skoncentrowanych na
zmysłowym konsumowaniu życia, zdobywaniu przedmiotów, realizacji celów oraz wyrażaniu idei,
które odwracają waszą uwagę od wewnętrznego wzrostu.
Aby móc porozumiewać się z platformy duchowego współdziałania i współpracy, trzeba
udoskonalać świadomość, a to wymaga dyscypliny oraz metodyki, która stopniowo prowadzić będzie
do zmiany błędnych psychiczno-emocjonalnych i duchowych wzorców. Umiejętność porozumienia nie
oznacza manipulacji innymi ani stwarzania fałszywych oczekiwań, które nie mają nic wspólnego z
duchowym rozwojem. Komunikujecie się, by realizować wasze osobiste ambicje, wykorzystywać
uczucia innych i karmić swój egocentryzm. Nieliczni znają i stosują wzorce kosmiczno-duchowego
porozumiewania się, które ma miejsce wówczas, gdy jest się połączonym z boską siłą twórczą i swoim
Esencjonalnym Ja.
Wszystkie działania zbiorowości ludzkiej, chociaż różne, mają ten sam cel:”W jaki sposób
najlepiej wykorzystać zasoby energii i natychmiast doznać zmysłowych przyjemności”. Taka właśnie
struktura psychologiczna dominuje w waszym społeczeństwie i nie jest niczym więcej niż

samolubstwem, które całkowicie opanowuje i sabotuje wasze życie. Komunikacja nie oznacza
wyrażania siebie poprzez mentalne ego, lecz poprzez uczucia i ma na celu stwarzanie harmonii i
serdecznej, opartej na szacunku międzyludzkiej więzi. Komunikacja zachodząca na planie umysłowym
jest bardzo różna od tej, która dokonuje się na planie boskiej świadomości. U ludzi o niskim poziomie
rozwoju jest agresywna, konfliktowa i raniąca. Na wyższych poziomach ewolucji staje się harmonijna,
konstruktywna i czuła. Czułość i wrażliwość duchowa ujawniają się na poziomie świadomości
wyrażającej się poprzez komunikację terapeutyczną. Ta oparta jest na archetypach sprzyjających
współdziałaniu, tolerancji oraz współpracy dla tworzenia harmonii, dobra, pomyślności i miłości.
Mówi się, że komunikacja jest terapeutyczna wtedy, gdy ma moc przemieniania konfliktowych
schematów psychiczno-emocjonalnych powodujących ból i cierpienie.
Komunikowanie się nie jest mówieniem z przymusu, lecz z płaszczyzny wewnętrznego stanu
introspekcji i świadomego duchowego rozeznania, jaki wpływ będą mieć nasze słowa na innych i
otoczenie. Wasz sposób komunikacji jest patologiczny, ponieważ nie zdajecie sobie sprawy, że to, co
przekazujecie jest wyrazem waszych negatywnych myśli, ambicji i uczuć. Dlaczego są negatywne?
Dlatego, że opierają się na błędnych wzorcach ewolucyjnych, egocentrycznych zachowaniach,
pojęciach i zwyczajach, które wzbudzają agresję i doprowadzają do kryzysów oraz konfliktów. Żyjecie
w stanie duchowej patologii, którą nie jest łatwo uzdrowić, ponieważ nie znacie źródła choroby i nie
interesuje was jego poznanie. Jesteście ekspertami w oszukiwaniu samych siebie, manipulacji i
eksploatacji energii, nieświadomi, że takie zachowanie ma bardzo poważne reperkusje w waszym
życiu.
By porozumiewać się terapeutycznie, trzeba robić to w łączności z boskim planem ewolucji i z
Esencjonalnym Ja, co oznacza wyrażanie się w sposób prawy i szczery zawsze, w każdej sytuacji i
okolicznościach. Poziom ewolucji danej osoby mierzy się jej zdolnością bycia uczciwym i szczerym w
każdych okolicznościach i utrzymania stałej łączności ze swoim procesem ewolucyjnym oraz
wszechświatem. Komunikacja terapeutyczna, stanowiąc duchowe narzędzie będące do waszej
dyspozycji, wpływa na inne aspekty waszego życia.
Najważniejsze czynniki umożliwiające terapeutyczne porozumiewanie się to świadomość
waszych ograniczeń oraz istnienia nieharmonijnych psychiczno-emocjonalnych wzorców i nie
oszukiwanie się. Niewłaściwe zachowania, takie jak pretensje, negatywizm, defetyzm, zniekształcanie
rzeczywistości, brak uczuciowości i rozeznania są wzorcami mentalnego ego, które powoduje
wszelkiego rodzaju kryzysy oraz patologiczne stany fizyczne i duchowe. Komunikacja terapeutyczna
jest otwarciem się na zmiany i wprowadzeniem duchowych wzorców trzeciego tysiąclecia.
Umiejętność porozumiewania się w sposób terapeutyczny to możliwość odróżniania, kiedy wyrażacie
się przez mentalne ego, a kiedy poprzez wasze Esencjonalne Ja, które przekazuje kody uczucia,
harmonii i współdziałania z innymi. Komunikacja terapeutyczna jest mechanizmem samoobserwacji i
autodiagnozy, która wykrywa cienie ego zaciemniające wasze postrzeganie i łączność z Boskim
Źródłem. Poprzez terapeutyczne komunikowanie się możecie dostrzec te aspekty waszego rozwoju lub
nieharmonijnych zachowań, które musicie przetransformować, aby uaktywnić i zwiększyć swoją
wrażliwość i duchowe zrozumienie.
Komunikacja terapeutyczna to stan duchowego sumienia, który osiągacie, kiedy wibrujecie w
częstotliwości boskiej służby, jak też w niezłomnej i otwartej łączności z wszechświatem i ewolucją.
Kiedy zapominacie o waszych korzyściach osobistych i pracujecie, by uaktywniać światło u innych,
wyzwalacie bardzo potężną energię zdolną przekształcić negatywne skłonności i umożliwić wyjście
poza ograniczenia relatywnej czasoprzestrzeni. Komunikacja terapeutyczna jest alchemią ducha, która
uaktywnia się, gdy jesteście doskonale zestrojeni z prawami ewolucji i twórczą mocą Bożą.
W komunikacji terapeutycznej istnieją cztery stadia: łączność z Esencjonalnym Ja, harmonijne
myślenie, osiągnięcie celu przekazu i rezultat w postaci transmutacji.

Za każdym razem, kiedy rozmawiacie ze sobą występują różnego rodzaju zależności, które
oddziałują na innych. Zatem powinniście unikać we wzajemnych kontaktach ciemnych aspektów
waszego ego, które powoduje niezgodę, negację, konflikty i przejawiać postawę sprzyjającą
braterskiemu współżyciu i współdziałaniu z innymi. Wasz stosunek do innych oparty jest na
egocentryzmie, ponieważ pozwalacie, aby zawładnął wami wzorzec dialogu powszechnie używany w
dzisiejszej komunikacji międzyludzkiej. Macie wielką potrzebę mówienia za wszelka cenę, blokując
płynność komunikacji pedagogicznej i terapeutycznej.
By móc rozwinąć wysoki poziom komunikacji terapeutycznej, konieczne jest zrewidowanie
waszych koncepcji, zwyczajów, zachowań oraz wartości życia i ewolucji. Porozumiewać się nie znaczy
wyrażać się poprzez maski ego dające fałszywy obraz waszego Esencjonalnego Ja, lecz być czujnym i
otwartym na dialog wnoszący światło i umożliwiający transformację. Czasami komunikacja jest aktem
świadomego milczenia, dzięki któremu możecie czuć, słuchać i dostrajać ciemną stronę istniejącą w
waszym wnętrzu. Jest też aktem wrażliwości i niezmiennej świadomości duchowej, która przynosi
dobro, harmonię i wewnętrzny pokój. Porozumiewanie się z innymi nie ma być tylko osobistą
ekspresją, lecz doświadczaniem światła i boskiej siły twórczej istniejącej w innych. Komunikacja
terapeutyczna jest stanem wewnętrznym, który emanuje z dostrojenia się i komunii z prądem życia
oraz Bogiem. Jest narzędziem, którego wszechświat używa do wzajemnego oddziaływania oraz
tworzenia ożywiającej i transformującej spirali współdziałania i łączności.
Komunikacja terapeutyczna stanowi opcję, którą możecie wybrać. Wymaga jednak introspekcji,
rozeznania oraz transformacji. Poprzez ten poziom komunikacji możecie połączyć się z boską siłą
twórczą, z waszym Esencjonalnym Ja oraz z kosmicznym nurtem ewolucji. Umieć porozumiewać się,
to odczuwać wszędzie boską obecność i to, jak poprzez myśl i słowo przemawia ona do was
przekazując swoją życzliwość i miłość. Taka komunikacja oznacza również poczucie się częścią gry
kosmicznej ewolucji, która jak pełne mocy światło oświetla wasze sumienia wzbudzając w was
wzruszenie i boskie uczucia. Jesteście najdoskonalszym, czystym wyrazem Nieskończonego Stwórcy,
który porozumiewa się za pośrednictwem piękna, mądrości i miłości. Komunikować się terapeutycznie
to wyrażać boskie światło, które podtrzymuje i żywi was oraz przejawia się w każdej istocie i cząstce
wszechświata. Kiedy wasze porozumiewanie odbywa się z głębi Esencjonalnego Ja, rozpraszacie całą
negatywność jaka istnieje wewnątrz was i możecie odkryć wówczas, że byliście zaprojektowani, by
przekazywać światło, harmonię i miłość.

