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Niech światło boskich sfer miłości przeniknie głęboko do waszych serc przepełniając je
szczęściem, harmonią i pokojem.
By na ścieżce duchowego wzniesienia móc analizować, czym tak naprawdę jest proces
transformacyjny, niezbędne są wnikliwość i introspekcja. Większość operatorów światła nie jest
świadoma swych ukrytych pod maską duchowości pragnień, sabotujących ich życie i podróż w
kierunku duchowego wzniesienia. Wiele osób postrzega życie duchowe jako narzędzie rozwiązania
problemów zawodowych, fizycznych, mentalnych, psychologicznych i uzyskania lepszej jakości życia.
Ignorancja i błędna informacja prowadzi te osoby do stosowania wszelkiego rodzaju technik i
procedur, które rzekomo mają przynieść szczęście, do którego tak aspirują, a którego nie mogą
osiągnąć konwencjonalnymi metodami oferowanymi przez system.
W zależności od poziomu ewolucji wibrujemy z określoną częstotliwością przyciągając pewne
ideologie, koncepcje, wartości i procesy, które mają generować zrozumiały dobrobyt jednostki. Jeśli
jednak dokonamy obiektywnej analizy sytuacji w świecie duchowości, wykryjemy wiele zamieszania,
konfliktów i różnic. Pomimo, że każda indywidualność znajduje się na specyficznym etapie
ewolucyjnym, istnieją jednak czynniki uniwersalne, wspólne dla wszystkich poziomów. Problem
technik i procedur duchowego wzrostu, obfitujących teraz w waszym świecie, polega na tym, że
ograniczają one osobę opóźniając jej duchowy rozwój. Wszystkie metodyki i procedury stanowią
mechanizmy, które powinny pobudzać duchowy rozwój osób prowadząc je do szczytu doskonałości,
którym jest odkrycie własnej nieśmiertelności oraz powrót na poziom boskiej miłości i bezinteresownej
służby. Istnieje wiele duchowych szkół. Każda z nich uważa, że ma monopol na duchowe wzniesienie,
podczas gdy w rzeczywistości stanowią tylko częściowe ekspresje specyficznego poziomu ewolucji.
Umiejętność rozróżniania i introspekcja (obserwowanie i badanie własnych przeżyć
psychicznych) stanowią fundamentalne narzędzia dla tych, którzy rzeczywiście zainteresowani są
duchowym postępem. Bez umiejętności rozróżniania nie można rozpoznać poziomu, na którym się
znajdujemy ani skutecznej metody służącej dalszemu wspinaniu się po drabinie duchowej ewolucji.
Introspekcja pomaga zrozumieć nam duchowe niedoskonałości, utrzymujące nas w procesach ciągłego
powtarzania tych samych błędów. Wszystko we wszechświecie jest ze sobą wzajemnie powiązane,
ponieważ emanuje z tego samego boskiego źródła. W konsekwencji istnieje również proces
ponownego dostrojenia się do tego źródła. Proces ten musi doprowadzić nas do duchowej dojrzałości
polegającej na zrozumieniu celu życia. Stanowi on aksjomatyczną prawdę w całym wszechświecie, a
jest nią rozwijanie postawy bezinteresownej służby stanowiącej mechanizm połączenia i komunii z
Boskością.

Duchowa dojrzałość niesie ze sobą rozpoznawanie swoich ograniczeń i uwarunkowań,
zabezpiecza przed duchowym egocentryzmem, który ze względu na swój ekstremizm powoduje
wszelkiego rodzaju niszczące kryzysy i konflikty. Musicie być świadomi, że wkraczając w rejony
boskości podążacie ścieżką wam nie znaną, znajdującą się poza waszym zrozumieniem i kontrolą.
Wielu ludzi myśli, że dzięki swoim zdolnościom intelektualnym, psychicznym i fizycznym może
penetrować plany duchowej ewolucji i panować nad nimi. Niezwykle istotne jest byście pojęli, że świat
boskich sfer jest planem o wiele wyższym niż wasz intelekt, logiczne myślenie i zdolności zmysłowe.
Jest to świat tych, którzy rozwinęli ducha służby i bezwarunkowego oddania boskim zamiarom. Czy
jesteście na to gotowi? Czy też wibrujecie na poziomie egocentryzmu i poszukujecie tylko
optymalnych warunków istnienia, satysfakcjonujących wasze ego? Wiele osób przyłącza się do
różnego rodzaju szkół, grup czy prądów duchowych tak naprawdę w celu polepszenia swoich
warunków życia, żyjąc w nieświadomości, że nie ma to nic wspólnego z prawdziwą duchową
metamorfozą. Duchowa dojrzałość wymaga zadania pytania o cel życia i o to, czego tak naprawdę
poszukuje się praktykując medytacje, różnego rodzaju terapie duchowego wzrostu, relaksację, altruizm
etc. W rzeczywistości poszukujecie w ten sposób dobrobytu psychiczno-emocjonalnego i fizycznego, a
nie wejścia na ścieżkę wewnętrznej przemiany. Ścieżka ta stanowi wielkie wyzwanie, a często źródło
bólu, ponieważ występuje przeciwko waszemu ego i kwestionuje je.
Być dojrzałym duchowo oznacza otworzyć się na samego siebie i wiedzieć, do jakiego punktu
jest się gotowym zrezygnować ze wszystkiego, co stanowi przeszkodę w duchowym wzroście. Złe
przyzwyczajenia są stale obecne u licznych operatorów światła, którzy myślą, że nie ma to wpływu na
ich duchową wrażliwość. Separatystyczne i wykluczające koncepcje kreują tylko konflikty oraz
niepewność u wielu osób, które przy swojej ignorancji i duchowej delikatności często szybko
rozczarowują się duchowością. Trzeba być naprawdę szczerym, by zaakceptować swoje błędy,
ograniczenia i ambicje przeszkadzające w odstępowaniu od idei i mentalnych spekulacji. Stanowią one
tylko projekcje ego, które stara się w efemeryczny sposób osładzać wasze życie. Gdy osiąga się pewien
stopień duchowej dojrzałości, kwestionuje się wszystko, co nie zachęca do zerwania relacji nie
kreujących duchowych więzi, lecz negatywne emocjonalne uzależnienia. Ludzie, którzy mają już
pewne połączenie z boskim planem wyróżniają się swoim zaangażowaniem w osobistą transformację
przy użyciu niezbędnych do tego mechanizmów. Są to osoby, które rozwinęły uniwersalną wizję życia i
akceptują narzędzia przyczyniające się do poszerzania ich świadomości oraz duchowego wzrostu.
Gdy ktoś wchodzi w duchową dojrzałość, odczuwa potrzebę pozbycia się całego
koncepcyjnego, ideologicznego, emocjonalnego i psychologicznego balastu uniemożliwiającego jego
połączenie z boskim źródłem. Wszechświat, jako emanacja mocy twórczej Boga, został stworzony w
celu przebudzenia ducha bezwarunkowej służby i współpracy z boskim planem kosmicznej ewolucji.
Wszystko inne stanowi wtórne skutki i toksyczne osady, które zanieczyszczają i zaćmiewają waszą
percepcje rzeczywistości jako jednostek boskiej służby poczętych, by współpracować i wibrować
zgodnie z Bogiem. Duchowa dojrzałość jest mocą, w jaką wyposażyła nas Boskość, byśmy pojęli, że
jesteśmy maleńkimi boskimi cząstkami przemierzającymi niezmierzony ocean kosmicznej ewolucji. To
zrozumienie pogłębia duchową wrażliwość i umacnia świadomość bycia częścią mocy twórczej Boga
przejawiającego swoją wspaniałość i współczucie w sercu każdego stworzenia.
Duchowa dojrzałość to stan samoobserwacji obejmujący wszystkie aspekty przeszkadzające
jednostce w duchowej transformacji. Co gotowi jesteście zrobić, by naprawdę zmienić wasze
nieharmonijne zachowania, krzywdzące innych zwyczaje, błędne koncepcje oraz konfliktowe i
wojownicze postawy? Duchowa dojrzałość, współczucie i szacunek dla tych, którzy nie wibrują
zgodnie z prawami życia i ewolucji przejawiają się poprzez serdeczność, akceptację i nieobecności
krytyki. Gdy wibruje się na poziomie duchowej dojrzałości, postrzega się życie jako nieustanny
przepływ boskiej łaski prowadzącej nas anonimowo i z miłością przez nasze procesy ewolucyjne. To

rozpoznanie, że bez prowadzenia i ochrony boskiej wszystko staje się ciemne i niepewne kończąc się w
otchłani samodestrukcji i duchowej dekadencji.
Duchowa dojrzałość to zrozumienie, że osobisty wysiłek, wiedza i techniki nie gwarantują
uzyskania dostępu do świata boskich sfer. Niezbędna do tego jest boska łaska, która pozwoli nam
zestroić się z tym planem. Droga wzniesienia duchowego jest trudna, ponieważ wymaga wielkiej dozy
szczerości i uczciwości, by zakwestionować dotychczasowe cele i ambicje stojące na drodze wzrostu
oraz duchowej transformacji. Z tego powodu mistrzowie zawsze przejawiają wielką pokorę uznając
swe ograniczenia oraz niezaprzeczalną, transformującą moc boskiej łaski będącej przywilejem, który
Stwórca nadał istotom ludzkim. Samooszukiwanie się jest najłatwiejsze na drodze duchowego
wzniesienia. Stanowi zamaskowaną ekspresję ego dążącego zawsze do odwrócenia i odłączenia was od
prądu duchowej transformacji.
Duchowa dojrzałość zaczyna się rozwijać, kiedy pojmujecie, że pomimo wszystkich swoich
wysiłków, ciągle jesteście uzależnieni od cieni ego i prosicie o interwencję boskiej łaski, by prowadziła
was i pomagała w ich transmutacji. Cierpliwość, przekonanie i determinacja stanowią narzędzia
duchowej ewolucji, charakterystyczne dla duchowej dojrzałości. Gdy się uaktywniają, transmutują
błędne aspekty waszego życia. Zapomnieliście o uczciwości i spójności z kodami duchowej
metamorfozy, a to stanowi esencję wojownika światła, który wibruje na poziomie duchowej
dojrzałości. Ulepszanie siebie stanowi ważny składnik duchowej dojrzałości generujący inspirację, siłę
i zrozumienie w momentach duchowych kryzysów terapeutycznych. Gdy rozwijacie duchową wizję
życia, przekraczacie bariery ego, które stale wszystko kataloguje i wartościuje. Rozumiecie wówczas,
że wszystko jest posłuszne zamiarowi kosmicznej ewolucji, a wy jesteście jej promotorami.
Za każdym razem, gdy mierzycie się z wyzwaniami życia z integralnością i duchem
transformacji rozwijacie duchową dojrzałość. Gdy przeciwności losu uderzają w was psychologicznie i
emocjonalnie, a wy akceptujecie je jako część procesu waszej transformacji i boską łaskę, umacniacie
swoją duchową dojrzałość. Gdy w sytuacjach niepewności i zamieszania, w pełni ufności akceptujecie
waszą bezbronność wobec życia i jego okoliczności, osiągacie duchową dojrzałość. Zrozumienie, że
każdy wnosi swój wkład w wasz duchowy rozwój stanowi znak duchowej dojrzałości oraz przyczynia
się do rozpuszczenia wszechwładzy ego żyjącego w świecie cieni i stałej niepewności. Gdy znajdujecie
się w niesprzyjających okolicznościach, ego zazwyczaj znika ze sceny, byście nie odkryli, że nie wie
jak się z tymi okolicznościami zmierzyć. Dzieje się tak, gdyż brak mu umiejętności rozróżniania i
introspekcji płynących zawsze z waszego połączenia z Istotą Esencjonalną i Bogiem. Duchowa
dojrzałość to droga transformacji i osobistego ulepszania, na której poszukuje się ochrony i
przewodnictwa boskiego planu generującego dostatek, harmonię i wewnętrzny pokój. Tylko w ten
sposób uda wam się osiągnąć wibrację tego planu oraz doświadczyć tego, co tak naprawdę oznacza
świat ducha i boskiej świadomości - esencji życia i ewolucji.
Koniec przekazu...

