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Rada rektorów karmy pozdrawia was z wyższych planów ewolucji kosmicznej przesyłając
głębokie pragnienie, by transformacja i duchowa wrażliwość uaktywniły się w waszym życiu.
Poruszymy dziś temat dotyczący wzajemnej relacji pomiędzy karmą, a ewolucją. Mamy
nadzieję, że omówienie tego zagadnienia, stanowiącego punkt odniesienia, wniesie światło w wasz
duchowy rozwój. My, władcy karmy, nie zajmujemy się tylko oceną procesów ewolucyjnych istot na
etapie duchowej odnowy, takich jak wy. Spełniamy również istotną funkcję pedagogiczną pomagając
wam zrozumieć wszechświat, ewolucję i jej cel. Duchowe ruchy na waszej planecie rozwinęły
rozproszoną koncepcję karmy i jej powiązania z ewolucją. Karma nie stanowi jedynie środka oceny i
harmonizacji przyczyn oraz skutków generowanych w każdym momencie życia. Jest znacznie
szerszym terminem, który powinien być w pełni zrozumiany. Generalnie, używacie słowa karma w
odniesieniu do sytuacji, którym nie jesteście w stanie przypisać określonego sensu, ani powiedzieć
jakie mogą wyniknąć z nich reperkusje. By osiągać postęp w jakiejkolwiek dziedzinie życia, należy
mieć projekt - wizję działania - które zamierza się zrealizować. Niezbędne staje się również przyjęcie
odpowiedzialności za skutki naszych działań, ustanowienie priorytetów oraz posiadanie wiedzy
dotyczącej środków niezbędnych do urzeczywistnienia planu.
Ze względu na wasze ukształtowanie energetyczne, kierowani jesteście przez ewolucyjne
archetypy wyłaniające się z waszej nieświadomości, waszego braku twórczości i nieodpowiedzialności.
Sądzicie, iż życie na planecie Ziemi daje wam prawo realizowania każdego rodzaju działania, bez
brania pod uwagę reperkusji, jakie to działanie może wywołać w waszym życiu; czasami natychmiast,
innym razem po upływie jakiegoś czasu. Nie zrozumieliście jeszcze, że zostaliście obdarowani etyką
wolnej woli i że waszą odpowiedzialnością jest jej właściwe używanie, byście nie stali się ofiarami
własnej nieświadomości. Jako ewoluujące istoty, powinniście wiedzieć, że energie, które mobilizujecie
poprzez swoje myśli, słowa i działania, wywołują pozytywne lub negatywne skutki zawsze was
dotykające. Należy znać reguły gry, by otrzymywać optymalne rezultaty i nie narażać się na frustrację
oraz cierpienia, które towarzyszą nieświadomości, czy inaczej pozostawianiu rzeczy swemu biegowi.
Wszechświat jest doskonale poczętym mechanizmem ewolucji i odpowiada na nasze impulsy
energetyczne, myśli i każdego rodzaju pragnienia. Najbardziej inteligentne i godne polecenia jest
badanie sposobu jego funkcjonowania tak, by podróż ewolucyjna stała się bardziej przyjemna,
kreatywna i harmonijna.
Karma stanowi środek stosowany przez wszechświat dla równoważenia i transformowania
błędnych postaw, zachowań, wartości i koncepcji wywołujących tarcia, niezgodę i cierpienia. Jeśli nie
istniałby mechanizm korekcji i uwrażliwiania świadomości, nie moglibyście ewoluować wchodząc w

stan destrukcyjnej regresji. By przeciwdziałać temu oraz stopniowo przyspieszać waszą ewolucję,
ochraniać tożsamość i duchową wrażliwość, karma działa wspierając i pobudzając procesy ewolucyjne.
Jako środek doskonalenia i transformacji świadomości stanowi narzędzie używane przez waszą
Esencjonalną Istotę, by utrzymywać was w spirali ewolucji. W pewnych przypadkach, gdy cofacie się
w rozwoju, czasowo może się zatrzymać. Kiedy uświadomicie sobie, że wszechświat i Boskość pragną
waszego duchowego wzniesienia, a zrównanie się z tym programem stanowi podstawę waszego
dobrego samopoczucia, harmonii i dostatku, dokonacie kwantowego skoku w swojej ewolucji.
Koniecznością jest byście pojęli, że wszechświat działa w oparciu o określone prawa i poznanie
ich stanowi istotny etap na drodze duchowego wzniesienia oraz uzyskania jak najlepszych warunków
ewolucyjnych. Nie można działać nieświadomie i żalić się potem z powodu bolesnych i
nieprzyjemnych skutków swej nieświadomości. Postawa ofiary stanowi wyraz waszego buntu i oporu
przed akceptacją faktu, że każdy jest odpowiedzialny za własną ewolucję, a to, co czynimy, wpływa nie
tylko na nas, lecz również na otoczenie i innych. Jeżeli rzeczywiście pragniecie być niezależni oraz
odnieść sukces w waszej ewolucji, powinniście rozwijać postawę odpowiedzialności, która wymaga
dokonywania właściwych wyborów przynoszących konstruktywne, harmonijne odpowiedzi i skutki.
Karma manifestuje się na różne sposoby, jednak celem jej działania zawsze jest pomoc w zrozumieniu,
że jesteśmy stwórcami naszej ewolucji i to my decydujemy o tym, czego, i z jaką intensywnością,
pragniemy doświadczyć. Jest bezstronnym mechanizmem działającym na planie kosmicznej ewolucji
dla naszej nauki oraz odkrycia przez nas celu ewoluowania i prawdy o naszej duchowej tożsamości.
Pedagogika karmy opiera się na Świadomości swego Ja, Twórczości i Mocy Wyboru, który jak
paliwo napędza naszą ewolucję. Pedagogicznym celem karmy jest dostarczenie sposobności odkrycia,
że jako jednostki boskiej świadomości, mamy połączyć się z prądem kosmicznej ewolucji respektując
jej prawa oraz wibrując z nią w synergii i harmonii. Kiedy zrównacie się z prądem kosmicznej
ewolucji, otrzymacie kody wzniesienia i paradygmaty harmonijnego zachowania, które z kolei
wygenerują harmonię i dobre samopoczucie w waszym wnętrzu.
Wówczas dopiero będziecie mogli odkryć, że w ramach porządku kosmicznego, funkcją karmy
jest wnoszenie dostatku, szczęścia i miłości. Stanowi ona język ewolucyjnej komunikacji
wykorzystywany przez wszechświat, by się z nami porozumiewać oraz dostarczać nam współrzędnych
i reguł działania uaktywniających naszą mądrość, wrażliwość oraz duchowy potencjał. Wywoływane
każdym waszym działaniem energetycznym, słownym oraz emocjonalnym przyczyny i skutki
prowadzą was do poszukiwania najbardziej harmonijnych odpowiedzi, których potrzebujecie
doświadczyć w danym momencie, by zintegrować się z paradygmatami ewolucji.
Przyczyny i skutki stanowią ewolucyjne, energetyczne aktywatory i transformatory. Gdy nie
wibruje się w harmonii i synergii z uniwersalnymi zasadami ewolucji, uruchamia się
przeprogramowywanie mające na celu ochronę duchowej tożsamości oraz uaktywnianie świadomości i
odpowiedzialności. W każdym momencie generujecie przyczyny i skutki stanowiące wyraz waszych
myśli, pragnień i uczuć. Karmę można przyrównać do błony o najwyższej czułości, która wychwytuje
je i organizuje najbardziej właściwe dla waszych ewolucyjnych potrzeb warunki, uwarunkowania i
okoliczności. Kiedy pojmuje się pedagogiczne znaczenie karmy jako narzędzia wewnętrznego
wzrastania, przenika się do wymiarów twórczej komunikacji i harmonijnej wymiany z innymi i z
otoczeniem. W ten sposób karma zamiast być tylko mechanizmem korygującym świadomość, staje się
wsparciem dla połączenia i nadzwyczajnej kwantowej ewolucji.
Zmartwienia, rozczarowania i cierpienia, których doznajecie stanowią wyraz nieświadomości i
oporu na współpracę z kosmicznym prądem ewolucji. Wszechświat i Boskość odpowiadają
proporcjonalnie do waszych celów. Jeśli są one niepewne, niejasne czy nieharmonijne, rezultaty będą
nieprzyjemne i zaćmią wasze wewnętrzne światło oraz percepcję rzeczywistości. Wśród osób
zajmujących się duchowymi poszukiwaniami istnieje rozpowszechnione wierzenie polegające na

myśleniu, że nie ważne, co się robi, rezultat jest taki sam, pod warunkiem, że odczuwa się dobre
samopoczucie. Ta inwolucyjna ideologia jest bardzo niebezpieczna dla tych, którzy zainteresowani są
czynieniem postępów w kwestii osiągania harmonii i dostatku.
Wszechświat nie jest strukturą funkcjonującą bez porządku i nadzoru, jak uważają racjonaliści i
filozofowie empirycy. Stanowi świadomą i doskonale poczętą przez Boga strukturę prowadzącą,
ochraniającą i nauczającą tych, którzy oddzielili się od swojej Istoty Esencjonalnej i boskiego planu. W
nowym, właśnie rozpoczętym cyklu, jesteście odpowiedzialni za stosowanie konstruktywnych i
twórczych paradygmatów zachowania, myślenia, wartości, koncepcji oraz postaw. Zastosowanie
odpowiednich reguł i środków oraz ich stopniowe przyłączanie w życiu wymaga pewnej edukacji Nie
znaleźliście się na Ziemi, by posiadać, udawać, manipulować i wyzyskiwać oraz realizować cele
zazwyczaj zgubne dla was i waszego otoczenia.
W czasach ewolucyjnego przejścia, karma działa jako narzędzie wiedzy o sobie oraz
introspekcji. Jeśli skorzystacie z energetycznego wsparcia waszej Galaktyki, działanie karmy pomoże
wam dokonać kwantowego skoku ewolucyjnego. Aby tak się stało, niezbędna staje się nauka
konstruktywnego używania mocy wyboru i swojej zdolności twórczej w kwestii myśli, pragnień i
uczuć. Przyniesie wam szersze postrzeganie, większą wrażliwość oraz połączenie z częstotliwościami
wibracyjnymi, które instalują się na Ziemi. Nikt was nie osądza, ani nie skazuje, to wy jesteście
odpowiedzialni za skutki wynikające z waszych wyborów i decyzji podejmowanych w każdym
momencie. Te decyzje muszą wynikać z potrzeby synergii i połączenia z planetarnymi i osobistymi
potrzebami ewolucyjnymi. Wówczas możliwe stanie się działanie wznoszącego przyciągania
wypływającego z centrum Galaktyki. Jeżeli jesteście za aktywnym działaniem pociągającym za sobą
przyjęcie odpowiedzialności za własną moc wyboru, uda wam się zainstalować kody ewolucyjne
umożliwiające odczuwanie, myślenie i działanie właściwe istotom wielowymiarowym, zdolnym do
transmutacji i czynienia spójnymi warunków, uwarunkowań i okoliczności, w których się znajdują.
W obecnym cyklu ewolucyjnym, karma stanowi duchowe wsparcie, z którego powinniście
skorzystać, by przyspieszyć i wykreować swe duchowe wzniesienie takim, jakim pragniecie, by było,
tak, by wszechświat i Ziemia dokonały transmutacji i uwolnienia całego reakcyjnego, negatywnego
ładunku zgromadzonego przez tysiące lat w podświadomym umyśle zbiorowym i polu przyczynowym
Ziemi. Jesteście ewolucyjnymi alchemikami dysponującymi środkami, mocą i zdolnością generowania
wszystkiego, czego potrzebujecie, by wasza ewolucja, jak również ewolucja samej planety stały się
celebracją opartą na braterskiej współpracy i pełnej synergii komunikacji pomiędzy wszystkimi. Oto
jest wielkie wyzwanie, a jednocześnie sposobność, zorganizowana przez wyższe sfery kosmicznej
ewolucji, byście odrzucili ograniczenia, uwarunkowania oraz reakcyjne, zgubne postawy prezentowane
przez was do chwili obecnej.
Duchowe wzniesienie jest wielkim darem, który możecie otrzymać od Stwórcy wibrującego w
zgodności i harmonii z waszą Istotą Esencjonalną. Wszystko stanowi przejaw jego nieskończonej
miłości i współczucia, które dla nas odczuwa. Nastał teraz czas, by zamanifestować swą duchową
godność, honor i rodowód

