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Z wyższych sfer światła, przyjmijcie pokój, harmonię i miłość, tak by wasza wnikliwość
prowadziła was na ścieżce połączenia i komunikacji z Bogiem.
Duchowy rozwój stanowi stałe wyzwanie transformacji siebie jak również warunków naszego
życia. Ścieżka ewolucji jest długa, mozolna i wymaga wielkiej wytrwałości ze względu na wszelkie
uwarunkowania i błędne schematy pochodzące z przeszłych żyć. Zwyczajem duchowych
poszukiwaczy jest bagatelizowanie i niedocenianie wszystkiego, co jest związane z wewnętrzną
transformacją oraz uważanie tego za coś łatwego do zdobycia. Skonfrontowanie się ze sobą samym
stanowi syntezę transformacji duchowej i nie jest czymś, co czyni się z łatwością. Ego stale czuwa, by
powstrzymywać każde pragnienie i postawę duchowego wzrostu. Inny często popełniany błąd stanowi
myślenie, że jeśli rozpoczniemy proces duchowego rozwoju, wszystkie problemy, uwarunkowania i
zakotwiczenia egocentryczne natychmiast znikną. To następuje dopiero po długiej, szczerej i wytrwałej
praktyce duchowej, wtedy, gdy osiągamy coraz większą zgodność z boskim planem i naszą Istotą
Esencjonalną.
Wyzwanie duchowego rozwoju pociąga za sobą rozpuszczenie paradygmatów, tendencji i
błędnych wizji, odpowiedzialnych za nasze konflikty wewnętrzne. To wymaga akceptacji postawy
przyczyniającej się do oczyszczania świadomości, zanieczyszczonej wszelkiego rodzaju koncepcjami,
zachowaniami i błędnymi przekonaniami dotyczącymi życia i kosmicznej ewolucji. Wiele osób
wchodzi na duchową ścieżkę mając błędną i mglistą ideę, czym jest ona naprawdę, co kończy się
szybkim rozczarowaniem i opuszczeniem tej drogi. Ci, którzy rzeczywiście zdecydowani są podjąć
wyzwanie wewnętrznej podróży, muszą być gotowi na wyrzeczenie się fałszywych oczekiwań,
osobistych ambicji i egocentryzmu. Proces duchowego wzrostu polega na stopniowym zrównywaniu
się z harmoniczną częstotliwością Wyższej Istoty, by mogło nastąpić zespolenie i by to ona mogła
kierować naszym życiem, zmierzającym wówczas w stronę braterskiej i pełnej uczuć integracji ze
Nieskończonym Stwórcą oraz ewolucją. Jest to progresywny i stopniowy proces, w którym zalicza się
pewne etapy odkrywając słabości i niedoskonałości swej wewnętrznej istoty, czy inaczej mentalnego
ego. Proces ten pociąga za sobą gotowość do stawienia czoła swoim nieprzyjemnym i bolesnym
aspektom. To terapia, w której bada się swoje cienie, aż do momentu pojednania z nimi i zastąpienia
ich obecnością Istoty Esencjonalnej i jej boskich atrybutów.

Musicie uświadomić sobie, że testy, czy inaczej sposobności postrzegania i transformacji cieni
ego, będą pojawiać się na ścieżce duchowego rozwoju w miarę, jak będziecie zaliczać niższe etapy
ewolucji. Ważne jest, byście się nie zniechęcali, ponieważ jest to jedna ze strategii stosowanych przez
mentalne ego. Sukces leży w zrozumieniu, że każdy test - lekcja, nawet jeśli wydaje się wam bolesna i
pełna cierpienia, jest pełnym mocy mechanizmem wzrastania. Zaś jej zawartość jest specjalna i
drogocenna. Każda okoliczność, przedział czasu czy lekcja, obejmuje różne poziomy transformacji,
uaktywniające i poszerzające wasze połączenie z Istotą Esencjonalną i wszechświatem.
Jednym z warunków duchowego wzrostu i sukcesu jest odłączenie się od psychologicznej, czy
inaczej historycznej, koncepcji czasu, ponieważ w świecie ducha czas nie istnieje. Dla was, punktem
odniesienia na duchowej ścieżce powinno być poszerzanie i oczyszczanie waszej świadomości, jak
również odsuwanie się od wszystkiego, co zaćmiewa i wstrzymuje duchowy rozwój. W miarę, jak
będziecie wznosić się w ewolucji duchowej, rozwiniecie większe zrozumienie i wnikliwość w stosunku
do lekcji i okoliczności, które życie i Boskość będą wam oferować, byście mogli dokonać swojej
transformacji. Gdy dojdziecie do zrozumienia i akceptacji faktu, że wyzwania, przeciwności i wszelkie
trudności stanowią środki waszego wzrastania, zaczniecie odczuwać pokój i harmonię w procesie.
Dlatego, jeśli wasza postawa polega na stawianiu oporu i unikaniu lekcji, ulegacie stagnacji. Taki
bezwład kończy się z czasem rezygnacją i zejściem ze ścieżki.
Uczciwość i integralność intencji stanowią mechanizmy, które wygenerują siłę, determinację i
aspiracje dojścia do końca drogi. Jeśli wytrwacie, pomimo przeszkód i przeciwnych okoliczności, pod
boską ochroną i przewodnictwem, zrozumiecie głęboki i pouczający sens każdej trudności, której
stawiliście czoła. Odkryjecie, że jest ona darem i błogosławieństwem otwierającym wam drzwi do
duchowego wniesienia.
Innym ważnym aspektem duchowego wzrastania jest gotowość do życia w zgodzie z
prawami poziomu ewolucji duchowej, na którym się znajdujecie. Oznacza to, że wszystko ma swoją
cenę. Stosowanie uników nie stanowi doradzanej przez nas, ani też bardziej wygodnej, opcji. Przynosi
tylko rozczarowanie i poczucie skrzywdzenia. Jeśli pragniecie zrobić postęp w dziedzinie duchowej,
musicie zaakceptować kilka podstawowych, uniwersalnych, aksjomatycznych zasad. Pierwsza dotyczy
zrozumienia, że wasze ciało fizyczne jest instrumentem, używanym przez Esencjonalną Istotę, by się
uwolnić z więzów ego i wirtualnej rzeczywistości. W związku z tym, jako narzędzie duchowego
wzrastania, powinno ono wibrować we właściwej, optymalnej częstotliwości. By ją osiągnąć,
powinniście odżywiać się pokarmem o takiej właśnie częstotliwości, to znaczy pochodzącym z
królestwa roślin. Mamy na myśli świeże i suszone owoce, zboża i warzywa. Dopuszczane są również
produkty mleczne. W żadnym przypadku nie możecie używać źródeł energii pochodzenia zwierzęcego,
ze względu na ich niską wibrację, ponieważ stanowi to łamanie prawa życia oraz ewolucji istot
żyjących. Druga zasada dotyczy nie używania substancji toksycznych takich jak kawa, alkohol,
narkotyki, papierosy, etc. zanieczyszczających wasze ciało energetyczne i powodujących obniżanie
częstotliwości jego wibracji. Trzecia zasada związana jest z używaniem energii seksualnej jako
elementu duchowego wznoszenia, a nie dla zwykłej instynktownej satysfakcji, co generuje niskie
energie. Celem istnienia energii seksualnej jest odkrycie przez was boskiej miłości, znajdującej się w
waszym wnętrzu. Wówczas może uaktywnić się istota dwupłciowa lub inaczej samorealizowana, która
nie wymaga zewnętrznego wsparcia żadnego rodzaju. Czwarta zasada optymalizacji duchowej polega
na nie podejmowaniu żadnego rodzaju działań, które pociągają za sobą wykorzystanie środowiska i
innych istot żywych. Oto podstawowe prawa, których należy przestrzegać na ścieżce duchowego
wzrostu. Stanowią stawkę początkową, którą musicie zapłacić, by móc wejść w boskie obszary miłości,
pokoju i harmonii.
Kiedy mówimy o wyzwaniu duchowego rozwoju, mamy na myśli jego pełną akceptację i
działanie konsekwentne, bez zniechęcania się i uznawania, że coś jest zbyt wzniosłe czy niemożliwe.

Kiedy coś was interesuje w fizycznym obszarze, jesteście gotowi zrobić wszystko, by to uzyskać.
Powinniście taką postawę przenieść na plan duchowy. Wyzwanie duchowego wzrostu nie jest celem
zewnętrznym. Jest związane z wami samymi. Aby stawić mu czoła, nie możecie ani się oszukiwać, ani
też użalać nad sobą. Powinniście być nieugięci w stosunku do ego, zdeterminowani, podejmować stałe
wysiłki, wykazać się cierpliwością i odwagą. To wszystko jednak jest nieporównywalne z darami, które
otrzymacie w miarę, jak będziecie poszerzać swoją kosmiczno-duchową świadomość.
Musicie pojąć, że na duchowej ścieżce nie istnieją magiczne formuły, ani szybkie i łatwe
metody służące uzyskaniu szczęścia, którego wszyscy tak poszukujecie. W obecnych czasach można
obserwować rynek wszelkiego rodzaju technik, procedur i formuł gwarantujących oświecenie. Jest to
jednak tylko oszustwo, od którego powinniście trzymać się z daleka, by nie ranić swojej duchowej
wrażliwości. Zanim podejmiecie wyzwanie duchowego rozwoju - by uniknąć późniejszego
rozczarowania - rozważcie wskazówki, które wam dajemy i oceńcie, czy jesteście gotowi na ich
zastosowanie. Najważniejsze jest jednak otwarcie się na siebie samego i nie stosowanie złudnych
pretekstów, by usprawiedliwiać błędne postawy, ambicje, tendencje, idee i zachowania. Jeśli nachodzą
was wątpliwości, że nie jesteście zdolni, by stawić czoła swej mentalnej słabości, musicie na nowo,
poważnie zadać sobie pytanie, czy wasza energia kierowana jest rzeczywiście we właściwym kierunku.
Duchowy rozwój nie jest podporządkowany okolicznościom, czy przyczynom materialnym ani
nie jest przez nie ograniczany. Stanowi zjawisko wibrujące w wyższym wymiarze. Jeśli wasze intencje
i pragnienia są szczere, otrzymacie siłę, wnikliwość i niezbędne przewodnictwo, by z sukcesem,
radością i harmonią wewnętrzną stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. Ważne jest byście nie
zniechęcali się trudnościami, ponieważ są one wewnętrznymi aspektami, które uruchomiliście ze
względu na przeszłe błędy. Kiedy decydujecie się na konfrontację z cieniami ego, siła i wyższa moc
zalewają stopniowo waszą świadomość i ciała energetyczne, byście mogli stawić im czoła z sukcesem.
Przyjęcie wyzwań stanowi szansę uaktywnienia wewnętrznej dojrzałości. Za każdym razem,
gdy je podejmujecie, coraz bardziej łączycie się z waszą Istotą Esencjonalną, dzięki czemu spływa na
was moc i siła niezbędne, by konfrontować się ze wszystkimi wyzwaniami z godnością. To ta siła, do
której odnosił się mistrz Jezus Sananda mówiąc, że każdy niesie swój krzyż. Wymaga to pogody ducha,
wnikliwości i mocy, by zrozumieć cel każdego wyzwania. Największą niedogodnością na ścieżce jest
niemożność dostrzeżenia racji, dla których rzeczy mają miejsce. Nie jesteście świadomi, że znajdujecie
się na planie nauki, a wasza odpowiedzialnością jest jej zaakceptowanie bez oporu i pretensji. Gdy
pojmiecie, że celem duchowego rozwoju jest odkrycie samych siebie i ustanowienie waszego
połączenia z boskim planem, uzyskacie pokój i wewnętrzną harmonię. Nadejdzie w waszym życiu
moment, w którym, mimo przeciwności i trudności, będziecie się nim cieszyć zyskując stopniowo
coraz więcej wnikliwości i siły wewnętrznej. Z czasem, będziecie coraz bardziej doceniać życie i jego
okoliczności oraz patrzeć na nie w inny sposób; z pełną wiedzą na temat pochodzenia rzeczy i
celowości każdej lekcji. Odsłoni się przed wami nowa perspektywa, wyłoni porządek i wewnętrzna
harmonia, triumfując nad, do tej pory towarzyszącym wam, zamieszaniem, chaosem i smutkiem.
Każde osiągnięcie w dziedzinie rozwoju duchowego będzie wiecznym sukcesem,
towarzyszącym wam wszędzie, gdzie się udacie. Dokonania, do których się odnosimy, drodzy
ewolucyjni przyjaciele, dotyczą osłabiania wpływu niższego ego, które od eonów zaćmiewa i znieważa
waszą nieśmiertelną, wieczną esencję. Jesteście dziećmi światła i do niego powrócicie, gdy dokonacie
całkowitej transmutacji cieni, przesłaniających teraz waszą Istotę Esencjonalną.
Koniec przekazu...

