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Dziś poruszymy temat ważny dla tych, którzy dążą do duchowego wzrostu prowadzącego do
osiągnięcia mistrzostwa i oświecenia. Rozwój duchowy opiera się nie tylko na wzorcach komunikacji,
lecz także wchodzenia we wzajemne relacje z innymi i otoczeniem. Istota ludzka stanowi strukturę
ewolucyjną ukształtowaną przez myśli, emocje, uczucia i reakcje. Są to funkcje, czy inaczej ekspresje
ciała mentalnego, od których zależy poziom ewolucji i świadomości danej osoby. Wasze myśli są
wyrażane przez wasze życzenia, które z kolei wpływają na stan psychiczno-emocjonalny, a to
kształtuje sposoby działania będące synonimem postępowania. Zachowanie się danej osoby dowodzi
posiadanych przez nią wartości, pojęć, przyzwyczajeń i skłonności.
Duchowe postępowanie jest przejawem waszej Esencjonalnej Istoty wtedy, gdy wibruje w
dostrojeniu do miłości, mądrości i boskiego piękna. Postępowanie wielu osób oparte jest na umownych
parametrach wychowawczych i kulturowych, lecz nie ma ono nic wspólnego z zachowaniem
duchowym. Faktycznie, w obliczu pewnych okoliczności, osoby te tracą równowagę zachowując się w
sposób irracjonalny oraz agresywny. Dlaczego? Nie pozbyli się swego samolubstwa będącego
przyczyną wszystkich konfliktów i cierpień ludzkości. Duchowe postępowanie to nie jest pokaz
znajomości metafizycznych wiadomości, twórczości czy umysłowego krasomówstwa zabarwionego
interesującymi i pomysłowymi pojęciami filozoficznymi; nie chodzi w nim również o specjalistyczną
technikę, której można się nauczyć i użyć, by imponować, manipulować albo zwracać uwagę innych.
Nie jest to sztuczna poza, która przejawia się w osądzaniu otoczenia albo specyficznych sytuacji.
Mania wielkości, prestiż, rozgłos, sława i inne wady egocentryzmu nie są właściwościami duchowego
postępowania. Zatem czym jest duchowe postępowanie? Jest to sposób bycia i działania zgodny z
podstawami ewolucji, sprzyjający harmonii, współpracy oraz braterskiej i współodpowiedzialnej
komunikacji.
Pewne osoby są bardzo elokwentne. Jednak ich zachowanie pozostawia wiele do życzenia nie
korespondując z informacjami lub wartościami, którymi się dzielą, wykazując w ten sposób brak
uczciwości i obłudę. Inni nie wyrażają się właściwie, lecz ich postępowanie jest o wiele bardziej spójne
i zacne. Ideałem byłoby połączenie elokwencji bazującej na wzorcach duchowego wzrostu oraz
wzorowego zachowania, które jako duchowa podpora, daje siłę i życie przekazywanym informacjom.
Z tego powodu, w kręgach wtajemniczonych zwraca się szczególną uwagę na czystość serca, które
wyraża rzeczywiste wartości i pojęcia ewolucji duchowej. Wymaga to odpowiedniej wnikliwości i
uczciwości, by móc rozróżniać rzeczywistość od fikcji, oszustwo od prawdy, pokorę od pychy, światło
od ciemności, itd. Bardzo łatwo jest zboczyć z drogi duchowego rozwoju na skutek oszukiwania
samego siebie i nieuczciwości. Dla tych, którzy są zainteresowani czynieniem duchowych postępów
niezwykle ważna jest stała czujność i porządkowanie tych aspektów życia, które, chociaż przyciągające

dla mentalnego ego, zgubne są dla duchowego wzrostu. Obecnie, w waszym świecie przeważa
oszustwo na wszystkich poziomach i oczywiście, w sferze duchowości również. Niewielu staje się
ofiarą celowego oszustwa, lecz swojej własnej nieuczciwości i nieszczerości. Nikt was nie może
zwieść, chyba, że wy to zaakceptujecie jako część ukrytych, stale czających się, z powodu waszej
naiwności i oszukiwania samych siebie, pragnień ego.
Być uczciwym, w całym tego słowa znaczeniu, jest bardzo trudno i nie cały świat jest skłonny
przyjąć to oraz rozwijać. Prawość i uczciwość stanowią manifestację duchowego postępowania wtedy,
gdy wibruje się w zestrojeniu i synergii z wzorcami ewolucji kosmicznej. Duchowe zachowanie nie jest
sposobem bycia czy stereotypowym stylem życia, lecz świadomym aktem duchowej wrażliwości,
pozwalającej na wykrycie wszystkiego, co jest nieharmonijne oraz nie sprzyja mądrości, uczuciom,
harmonii i transformacji. Poziom ewolucji człowieka ocenia się na podstawie jego prawego
zachowania nie tylko w niektórych sytuacjach i specyficznych okolicznościach, lecz w każdej chwili
życia. Czasami jesteście sami, macie problemy psychiczne oraz emocjonalne. Jeśli wówczas świadomi
waszych ograniczeń, bez zastrzeżeń akceptujecie je, sprzyjacie duchowemu wzrostowi. Postępowanie
duchowe przejawia się, kiedy widzicie źródło konfliktu i uczciwie przyjmujecie wasze duchowe
słabości oraz wykazujecie pokorę w przekształcaniu ich. Nie ma potrzeby przybierać sztucznej pozy
ani rościć sobie prawo do bycia kimś, kim się nie jest, ani do stanu duchowego, którego się nie posiada.
Chociaż nie zdajecie sobie z tego sprawy, odciska to głębokie piętno w waszym umyśle i wzmacnia
egocentryzm.
Duchowe zachowanie jest sposobem życia zgodnym z cyklami ewolucyjnymi poczętymi dla was
przez wszechświat i Boskość - bez stawiania oporu ani dążenia do osądzania swoich błędów. Błąd jest
bardzo konstruktywnym środkiem duchowego wzrostu otwierającym kanały dla spływającego na was
boskiego prowadzenia i łaski. Nie możecie zapominać, że znajdujecie się pod pełnym nadzorem
planów światła, na których najistotniejsze są uczciwość i szczerość ze sobą samym. Dopiero wówczas
możliwe jest bycie takim również w stosunku do innych. Każdy z was poszukuje szczęścia i pokoju
wewnętrznego, ale jeśli nie wibrujecie zgodnie z duchowym zachowaniem, nie odnajdziecie go.
Wszystko jest kwestią wiedzy na temat tego, czego tak naprawdę poszukujecie, gdzie chcecie podążać i
czego oczekujecie od życia i ewolucji. Wiele osób w środowisku duchowym pozornie poszukuje
duchowego wzrostu, ale nie dostrzegają swoich podświadomych pragnień, którymi potajemnie pulsuje
ich życie. Pamiętajcie, że wewnętrzny doradca, czy inaczej Istota Esencjonalna jest świadoma
wszystkiego, co przydarza się w waszym życiu na poziomie świadomym i nieświadomym.
Aby współdziałać z innymi na zasadach braterstwa, współczucia i solidarności musicie stosować
zachowanie terapeutyczne oraz być świadomi waszych ograniczeń i pragnień, które zaciemniają
poprawne postrzeganie rzeczywistości. Duchowe zachowanie zaistnieje wtedy, gdy wasze myśli będą
skoncentrowane na rozpuszczeniu cieni ego blokujących i zniekształcających wasz związek z Boskim
Źródłem i waszym Esencjonalnym Ja. Kiedy wyzwolicie się od pragnień niemających nic wspólnego z
transformacją i duchowym zachowaniem, zaczniecie czuć i rozumieć, w jaki sposób postępowanie
duchowe staje się narzędziem łączności i komunikacji z planem boskiej ewolucji. Z tego powodu
musicie wznieść się ponad plan umysłowy i intelekt, w którym jesteście zakotwiczeni, a który was
odłącza od kosmicznego prądu ewolucji i waszej Boskiej Ekspresji. Postępowanie duchowe uaktywnia
się, kiedy rewidujecie swoje przyzwyczajenia i zgubne skłonności, by wcielić pojęcia i uniwersalne
duchowe wartości bezinteresownej służby, braterskiego i solidarnego ducha w stosunku do innych oraz
współczucia dla wszystkich istot żyjących. Postępowanie duchowe jest stanem świadomości, w którym
zawiera się istota duchowa wszystkiego, co istnieje niezależnie od formy zewnętrznej. Jest uczuciem
wdzięczności dla życia i Stwórcy, który bez ustanku towarzyszy nam szanując naszą wolną wolę i
prawo wyboru.
Postępowanie duchowe opiera się na parametrach boskiej myśli, która bez ustanku szuka

ponownej łączności i współpracy z planem kosmicznej ewolucji, aby:
· z serdecznym i czystym uczuciem zmieniać te aspekty życia, które blokują życiowe rozeznanie i
ewolucję ;
· ze szczerym życzeniem, pokornie przyjąć ograniczenia i uwarunkowania, które tworzą konflikty
i zamieszania w życiu.
Jeśli wasze postępowanie duchowe nie jest oparte na osobistej przemianie, nie będziecie mogli
przyłączyć duchowych wartości wielkich mistrzów i pozostaniecie w egocentryzmie. Prawdziwi
wojownicy duchowi nie boją się konfrontacji, bo wiedzą, że istnieje probierz, miara pozwalająca
dostroić się i przemienić cienie ego, które zakłócają i blokują wasze widzenie i duchowe rozeznanie.
Postępowanie duchowe oznacza skłonność do całkowitego rozpuszczania samolubstwa, obłudy,
oszustwa i manipulowania prawdą oraz wszystkim, co jest z nią związane.
Duchowe postępowanie to boskie prowadzenie, które wzmacnia, chroni i pobudza światło waszej
Esencjonalnej Istoty, nasycając każdą myśl, słowo, uczucie i działanie mądrością, współczuciem,
harmonią i miłością. Te boskie przymioty będące częścią waszej boskiej istoty przyćmione są przez
cienie ego. Co to są cienie ego? Są to zachowania, pojęcia, przyzwyczajenia, myśli i działania
podsycające konflikty, manipulację, niezgodę i cierpienie. Nie jest łatwo wykryć cienie ego i być ich
świadomym, ponieważ działają one z poziomu nieświadomości, poprzez oszustwo, obłudę i
oszukiwanie samego siebie. Celem procesu duchowego wzrostu jest wykrycie i usunięcie tych cieni,
które was nieubłaganie nękają, wyczerpując życiową energię i odłączając Was od strumienia boskiego
światła. Mistrzowie przeszłości przedstawiali postępowanie duchowe nie jako specjalny dar, który
otrzymali, lecz jako swoją osobistą pracę i obowiązek wobec życia i kosmicznej ewolucji. Jest rzeczą
oczywistą, że dla osób wrażliwych, postępowanie duchowe Wielkich Mistrzów jest przyciągające i
godne naśladowania. Jednak, aby zintegrować je w swoim życiu, należy tego pragnąć oraz użyć w tym
celu niezbędnych narzędzi. Czasami nie doceniacie duchowego zachowania mistrzów unikając w ten
sposób przyjęcia odpowiedzialności polegającej na podążaniu ich śladem.
Wszystkie przekazywane wam przesłania mają na celu podsycenie duchowej alchemii w waszym
życiu, co pociąga za sobą zintegrowanie postępowania duchowego, by wszechświat i wyższe sfery
mogły was rozpoznać i pomagać w waszym rozwoju. Informacje i wzorce postępowania stanowią
narzędzia, których powinniście użyć, aby tworzyć wewnętrzną przestrzeń światła wzmacniającego
waszą czujność, wrażliwość, postrzeganie oraz usuwanie cieni zaćmiewających łączność i komunikację
z Bogiem oraz waszą Esencjonalną Istotą.
Duchowe zachowanie to:
·

Poczucie światła waszej Boskiej Istoty pomagającego wam usunąć cienie, które jak
zamaskowany łupieżca, chcą was odłączyć od Boga i pozbawić wnikliwości w ich wykrywaniu.

Ścieżka jest długa i kręta, lecz jeśli prosicie o prowadzenie i pomoc światła, zostaną wam dostarczone
klucze i narzędzia umożliwiające wasze oświecenie i odzyskanie przez was nieśmiertelnego i boskiego
statusu.
Hermes Trismegistos błogosławi wam wszystkim, którzy poszukujecie światła i mądrości w duchowym
postępowaniu.
Koniec przekazu...

