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Pomimo, że wszyscy tak samo posiadacie tendencje duchowe i poszukujecie wewnętrznego
doświadczenia, znajdujecie się na różnych poziomach ewolucji. Nasze przesłania mają integralny, czy
inaczej holistyczny, charakter i możecie skorzystać z nich, by wzmocnić i ulepszyć wasze działania
oraz poszerzyć duchową świadomość. Zdajemy sobie sprawę z ewolucyjnego balastu, ograniczeń oraz
uwarunkowań psychiczno-emocjonalnych, energetycznych i karmicznych, jakie posiadacie. Nie
powinno to być jednak czynnikiem zniechęcającym dla tych, którzy naprawdę pragną połączyć się z
nieustającym przepływem wewnętrznej transformacji i zjednoczenia z boskimi sferami. Nie czynimy
wyróżnień żadnego rodzaju w stosunku do osób zainteresowanych przebudzeniem oraz rozwojem
połączenia z ich Esencjonalną Istotą i Bogiem. Czasami, by was zachęcić i zwrócić waszą uwagę,
przekazujemy przesłania o charakterze informacyjnym, w których mówimy o naszych strategiach
działania i dostrojeniach elektromagnetycznych waszej planety. Jednak naszym zasadniczym celem jest
rozbudzenie w was aspiracji do wprowadzenia nowych paradygmatów ewolucyjnych trzeciego
tysiąclecia wymaganych dla uzyskania dostępu do poziomu wyższej ewolucji.
Ze względu na wasze ukształtowanie psychologiczne, odczuwacie przyciągającą siłę tego, co
my sobą reprezentujemy; naszego sposobu życia i ewolucji. Musicie zrozumieć jednak, że by móc
pewnego dnia być wzniesionym do naszego statusu ewolucyjnego, powinniście zintegrować się z
archetypami, które pozwolą wam rozwijać świadomość kosmiczną, uwolnioną od wszelkiego rodzaju
egocentryzmu i rys ego. Dlatego w tej wiadomości będziemy mówić o introspekcji jako drodze
wewnętrznego rozwoju. Nie jest to temat łatwy, ponieważ wymaga pewnego poziomu szczerości i
integralności u tych, którzy są zainteresowani doświadczeniem „Metamorfozy Kosmicznego
Wojownika”. Powinniście otworzyć się na samych siebie, nie okłamywać się i zastanawiać nad
tematem waszych życiowych celów. Ścieżka duchowa nie jest zabawą czy też interesującą i zajmującą
opcją w życiu, lecz stanowi osobiste zaangażowanie w wewnętrzną transformację. Oznacza odrzucenie
wszystkich aspektów niespójnych, zgubnych i stanowiących przeszkodę w waszym wewnętrznym
wzroście. Nie jesteście temu wzrostowi w pełni oddani, bo wymaga to wielkiego poświęcenia, a
podstawę sukcesu stanowi tu wytrwałość, determinacja i szczerość intencji.
Introspekcja pomaga wam badać i analizować te aspekty ewolucji, które muszą być
udoskonalone. To odkrywanie schematów i nieharmonijnych tendencji stanowiących przeszkodę w
uzyskaniu prawdziwej wizji życia oraz ewolucji. Wszystko w życiu wymaga pewnej metodyki i ma to
również zastosowanie do sfery wewnętrznej transformacji, czy inaczej duchowego wzrostu. Nie
istnieją szybkie, cudowne formuły pobudzające ekspansję świadomości kosmiczno-duchowej.

Podstawę stanowi tu szczere, głębokie pragnienie używania reguł działania i pracy przekazanych wam
przez wyższe sfery światła. Jesteście istotami o wstecznych tendencjach nie dlatego, że taka jest wasza
natura, ale ponieważ postępujecie z płaszczyzny egocentryzmu ignorując rzeczywistość. Najczęściej
projektujecie energię i uwagę na zewnątrz, na trywialne aspekty życia, które nie przynoszą wam ani
wzrostu, ani duchowej wrażliwości. Inne z waszych uwarunkowań polega na nieakceptowaniu
pewnych reguł duchowego rozwoju, uznawanych przez was jako narzucenie czy dogmatyzm. Opór,
jaki jest w was stosunku do wszystkiego, co wymaga akceptacji metodyki przeciwnej waszemu
egocentryzmowi, jest bardzo wyraźny. Zbuntowana postawa, czy inaczej opozycja w stosunku do planu
boskiego, stanowi syntezę waszej ewolucyjnej historii i pociąga za sobą wszelkiego rodzaju konflikty
w waszym życiu. Opisałem te uwarunkowania, byście zastanowili się nad tematem i byli świadomi, że
jeśli pragniecie optymalnego poziomu życia i ewolucyjnego postępu, musicie zrewidować i
zmodyfikować waszą postawę oraz zachowanie.
Introspekcja stanowi pełne mocy narzędzie, które macie do swojej dyspozycji. Musi być ona
jednak oparta na szczerości i integralności intencji. Dzięki takiej osobistej, bezpośredniej i pełnej głębi
postawie możecie przeniknąć w ciemne obszary waszego życia, które ego inteligentnie skazało na
wygnanie. Być introspektywnym znaczy być świadomym celu życia i ewolucji oraz zaadoptować
niezbędne środki, by światło boskiej świadomości i miłości stało się fundamentem waszego istnienia.
Nie jest łatwo stawić czoła samemu sobie i odkrywać cienie ego, które przysłaniają postrzeganie oraz
połączenie z waszą Esencjonalną Istotą i Boskością. Kryzysy, przez które przechodzicie, są
oczywistym symptomem istnienia wewnętrznych aspektów, które musicie zmodyfikować, które proszą
o waszą uwagę, diagnozę i terapię. Zazwyczaj staracie się ich unikać oraz maskować zasłonami
mentalnego ego, które jest mistrzem udawania i oszukiwania. Macie wyraźne tendencje do
manipulowania i eksploatowania, jednak nie jesteście świadomi tego, że wasze ego manipuluje wami i
kontroluje was. Nie istnieją żadnego rodzaju przeszkody ani problemy, których nie możecie rozwiązać,
jeśli rzeczywiście tego pragniecie. Dlatego powtarzam, że szczerość i czystość intencji stanowią
elementy podstawowe, by móc dotrzeć do balastu ego, które stanowi przyczynę waszego cierpienia,
frustracji i lęku.
Dzięki introspekcji możecie zrozumieć, że z mentalnym ego nie można paktować, ale raczej
należy poddać je terapii. Nie jesteście świadomi mocy, jaką ma nad wami. Wy sami jesteście
odpowiedzialni za przekazanie mu jej. Jeśli pragniecie rzeczywiście przejść na wyższy poziom
ewolucji, wielkim wyzwaniem dla was będzie odzyskanie mocy, którą oddaliście mentalnemu ego.
Jesteście niewolnikami jego strategii i wymagań, ponieważ myślicie, że w ten sposób będziecie
szczęśliwi. Jest to jednak błąd koncepcyjny. Poprzez introspekcję i właściwą metodykę odkryjecie
strategie, których używa mentalne ego i sposób, w jaki zazwyczaj odciąga was od rzeczywistości
poprzez błędne perspektywy mocy, kontroli i przyszłego szczęścia. Nie jest łatwo wyjść z
egocentrycznego labiryntu, do którego na ochotnika weszliście i który powiększaliście i doskonaliliście
na przestrzeni całej swojej ewolucji. Introspekcja to świadomość, która wskaże wam jak wydostać się z
egocentrycznego labiryntu i na nowo dostroić się do światła waszej Istoty Świetlistej.
Jest to także ścieżka prowadząca do połączenia ze Boskim Źródłem miłości, piękna i
nieśmiertelności. Jako część waszej Istoty Esencjonalnej jest sama w sobie światłem, które odżywia i
rozprasza wewnętrzną ciemność, którą stworzyliście. Oświecenie, czy inaczej wzniesienie, nie zależy
od żadnego mechanizmu zewnętrznego, ale od waszej odpowiedzialności, świadomości i
zaangażowania w transformację. Zakotwiczenia, jakie macie, są bardzo głębokie, ale mogą być
rozpuszczone, ponieważ ich podstawą jest mrok ego. Ten zaś rozprasza się w obecności światła
prawości i duchowej szczerości emanującego z waszej Istoty Esencjonalnej. Jeśli żyjecie pod wpływem
cieni ego, to czynicie tak z własnego wyboru a nie dlatego, że Boskość wam to narzuciła. Wszechświat
i sfery światła czasami stwarzają pewne okoliczności, by wam pomóc wędrować i odkrywać swoje

intencje i ambicje oddalające was od Boga i waszej Esencjonalnej Istoty. Wszystko, co przydarza się w
waszym życiu jest właściwe i jeśli staniecie się introspektywni, nie będziecie stawiać oporu i szukać
nieskończonej ilości pretekstów, by danej sytuacji nie akceptować i wstrzymywać przepływ
transformacji.
Introspekcja to boski dar nadany przez Stwórcę, byśmy mogli zrozumieć i wybrać światło lub
ciemność. To wybór dostępny dla wszystkich istot wszechświata, którego nikt ani nic nie może
naruszyć. Pomimo, że jesteście delikatni pod względem psychiczno-emocjonalnym, możecie się
umocnić poprzez introspekcję, która natychmiast dostroi was do boskiego planu, dostarczając środków,
by to uczynić. Bycie introspektywnym to cecha wojowników światła, będąca ich boskim znakiem i
wyróżniająca spośród innych ze względu na posiadaną moc generowania harmonii, miłości i braterskiej
współpracy wszędzie gdzie się udają lub żyją. Poprzez introspekcję możecie rozwijać boskie atrybuty
posiadane przez mistrzów i najbardziej rozwinięte istoty w kosmosie. Im bardziej będziecie
introspektywni, tym więcej wnikliwości, współczucia, tolerancji i mądrości duchowej rozwiniecie.
Liczne są cnoty, które rozwijają się dzięki introspekcji, ale przede wszystkim następuje transmutacja
cieni ego, które zaciemniają wewnętrzne światło i waszą boską miłość.
Ważne jest by zrozumieć, że to narzędzie transformacji osobistej jest do waszej dyspozycji i że
możecie używać go w każdym momencie, bez ograniczeń żadnego rodzaju. Introspekcja stanowi
terapię wewnętrznego wzrostu. Wymaga tylko szczerości i integralności a rezultaty mogą być
niebywałe i oświecające. Im bardziej będziecie introspektywni, tym więcej otrzymacie światła,
mądrości i harmonii, którymi będziecie mogli podzielić się ze wszystkimi, którzy będą tego
potrzebowali. To narzędzie osobistej pracy ma specjalną cechę tworzenia pełnych uczuć, współczucia,
solidarnych więzi z innymi działaczami duchowymi. Tworzy stopniowo pomiędzy wami braterstwo,
komunikację i współpracę z płaszczyzny szacunku oraz zrozumienia. Bez introspekcji nie jest możliwe
wykrycie ani zmodyfikowanie schematów i wstecznych zakotwiczeń, które kierują waszym życiem
sprawiając, że cierpicie. Za każdym razem, gdy transmutujecie aspekty cieni ego, tworzycie przestrzeń
światła wewnętrznego, które z kolei rozwija wasze połączenie i komunikację ze Źródłem Boskim oraz
gwiezdnymi braćmi.
Pragniemy waszego integralnego rozwoju, byśmy mogli zobaczyć was przekraczających
inwolucyjne tendencje i stających się częścią wewnętrznego koła „Kosmicznych Dyplomowanych”. Za
każdym razem, gdy ktoś z was integruje parametry wyższej ewolucji, uaktywnia się przestrzeń światła i
wzrasta częstotliwość wibracji na planecie. Jeśli rzeczywiście pragniecie, by wasza cywilizacja i
planeta wzniosły się duchowo, musicie używać introspekcji, by światło boskie i waszych kosmicznych
braci spływało na was. Celem tych przesłań jest zachęcenie was do wewnętrznej transformacji.
Inspirując was naszymi słowami i przynosząc zasady działania, staramy się pomóc wam zrozumieć, że
dobroć, miłość i piękno znajdują się już w waszym wnętrzu i że nie musicie nic więcej, jak tylko je
uaktywnić.
Koniec przekazu...
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Introspekcja - obserwowanie, badanie własnych przeżyć psychicznych. Słownik Języka Polskiego
PWN (przypis tłumacza)

