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Przesyłam moje najgłębsze uczucia i miłość wszystkim istotom światła, które poszukują
łączności i wzrostu swej Duchowej Istoty.
Zajmiemy się dzisiaj wyjaśnieniem, czym są klucze duchowego wzrostu, ponieważ w związku z tym
tematem istnieje wiele niezrozumienia i niejasności. Dla osiągnięcia sukcesu w tym procesie niezbędne
jest uzmysłowienie sobie rzeczywistego sensu i celu duchowego wznoszenia się, by wiedzieć dokąd się
zmierza, ustalić odpowiednią metodę i rozwinąć wytrwałość oraz uzyskać inspiracje.
Duchowy wzrost oznacza wewnętrzną przemianę, dzięki której świadomi jesteśmy różnicy
istniejącej pomiędzy gęstymi, fizycznymi ekspresjami, a naszą Boską Istotą oraz subtelnymi energiami
kosmicznymi. W obecnym czasie istniejecie na dwóch, współistniejących jednocześnie, płaszczyznach:
fizycznej, inaczej materialnej oraz duchowej. Wzrost duchowy nie jest związany z przemianami
materii, chociaż jest wynikiem podobnego procesu. Wiele osób z kręgu new age uważa, że wzrost
duchowy pociąga za sobą przeniesienie ciała fizycznego do wyższego wymiaru. Chociaż może się to
wydarzyć, czego ja byłem przykładem, nie stanowi to jednak istoty ani celu procesu. Wśród
operatorów światła istnieją również tacy, którzy myślą, że duchowe wzniesienie jest odejściem w
wyższe wymiary po to, by doświadczać sposobu życia istniejącego w tych wymiarach. To również jest
konsekwencją, a nie celem w tym procesie.
Wzrost duchowy związany jest z przemianą oraz rozwojem świadomości i łączności z waszą
Boską Obecnością - Wyższym Ja oraz Bogiem. To pociąga za sobą specyficzny sposób życia, w którym
postępowanie, wartości, pojęcia i zachowania są częścią codziennej dynamiki, a nie jakimiś
wyjątkowymi zdarzeniami. Dla istot ewoluujących do wyższych wymiarów nie istnieje różnica między
chwilami introspekcji oraz łączności z płaszczyzną Istoty i Boskiego Źródła, a sprawami życia
codziennego. Żyją one w stanie pełnej i niezłomnej łączności. Ten egzystencjalny rozdźwięk występuje
u takich istot jak wy, które zwykle oscylują na planie dualności, ze względu na sposób życia i brak
połączenia z Boskim Źródłem.
Istoty, które żyją w wymiarach wyższych niż wasz uzyskały taki poziom rozwoju dzięki Sym
osobistym dążeniom, wiedzy i integracji z dynamiką kosmicznej ewolucji. Wielu z was uważa, że
duchowe wzrastanie ma związek z lepszymi warunkami bytowymi pozwalającymi na korzystanie z
różnorodności przejawień materii. To zniekształcone zrozumienie, ukochani bracia wszechświata, nie
ma nic wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście, gdy wibruje się we współdziałaniu i zestrojeniu z
kosmicznym planem ewolucji oraz Nieskończonym Stwórcą, podnosi się poziom życia. Przynosi to
niewyobrażalne uczucie harmonii, pokoju i wewnętrznego zadowolenia. W tych momentach waszej
ewolucji bardzo ważne jest, byście zrozumieli, że celem duchowego wznoszenia się jest zainstalowanie

wodnikowych wzorców, w których przeważa duch braterski i odpowiedzialność w stosunku do
waszych bliźnich i innych form życia; gdzie nie istnieją żadne korzyści osobiste. Braterska i
bezinteresowna służba jest dominującą atmosferą, która kieruje życiem osób wibrujących w takim
usposobieniu i umacnia je.
Nie rozumiecie jeszcze, że wszystko, co robicie, myślicie i czujecie, wpływa na wrażliwość i
duchową świadomość. Wasze zachowanie nie odpowiada wzorcom, które Kosmiczna Hierarchia wam
przekazała. Istnieje niezgodność między tym, co mówicie, co robicie i co myślicie. Poza tym nadal
oszukujecie samych siebie. Jest to technika, której często używa ego. Chociaż otrzymujecie pomoc ze
sfer światła, nie myślcie, że bez spełnienia niezbędnych wymagań uzyskacie wzniesienie.
Wspaniałomyślność oraz specjalna dyspensa jaką wam okazujemy nie wystarczy, jeśli nie spełnicie
określonych warunków. Sama dynamika ewolucyjna przeszkodzi wam się wznieść. Mówię wam o tych
sprawach, abyście uświadomili sobie doniosłość tematu oraz byli uczciwi, szczerzy wobec siebie, nie
oszukiwali się jak również nie dali się zwodzić duchowym propozycjom, które wydają się bardzo
przekonujące, lecz nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze raz wam mówię, że “Ciemność
Przebrała się w Światło” by poddać próbie waszą nienaruszalność i duchową prawość, a środki,
których używa są różnorodne. Bądźcie więc czujni i niestrudzenie trwajcie w dążeniach do ulepszania i
odnawiania w pełni tych aspektów waszego rozwoju, które są nieharmonijne oraz uszkadzają i blokują
waszą duchową wrażliwość.
Poniżej wymienię klucze duchowego wzrostu dla tych, którzy rzeczywiście zainteresowani są
tym, by stać się częścią nowego wodnikowego społeczeństwa i współpracować z wprowadzaniem
wodnikowych wzorców.
Klucz 1.
Nauczcie się odróżniać prawdziwe informacje od oszustw, które, chociaż mogą wydawać się
bardzo piękne, nie pobudzają was do przemian, rozwoju świadomości i poczucia odpowiedzialności;
będzie to znakiem rozpoznawczym.
Klucz 2:
Zrozumcie, że musicie zmienić swoje złe przyzwyczajenia oddziałujące na wasze ciało
fizyczne, emocjonalne i psychikę. Dieta jest czynnikiem niezmiernie ważnym dlatego, że to, co
wprowadzacie do organizmu posiada określoną częstotliwość, która wywiera wpływ na wasze ciało
energetyczne oraz niższe ciała. Spożywanie mięs, ryb oraz substancji trujących (alkohol, tytoń, kawa,
narkotyki i lekarstwa, etc.) jest bardzo szkodliwe dla waszego zdrowia i dodatkowo podsyca agresję.
Gdy spożywacie mięso łamiecie prawo kosmicznej ewolucji poszanowania życia innych żywych istot,
które znajdują się na waszej planecie, by ewoluować. Są waszymi młodszymi braćmi, których musicie
pokochać i bronić. Jeśli tego nie zrozumiecie, bardzo trudno będzie wam pojąć i zintegrować koncepcje
wyższej natury. Jest wielu operatorów światła, którzy nie są świadomi znaczenia diety pozbawionej
przemocy oraz odżywiania się w sposób najbardziej czysty i możliwie prosty.
Klucz 3:
Stosujcie codzienną, odpowiednią metodę, by umacniać wewnętrzną odnowę, rozwijać
świadomość i duchową wrażliwość. Nie powinniście być leniwi przeznaczając na to minimum swego
czasu. Wyniki, jakie uzyskacie, zależeć będą od czasu, który poświęcicie na waszą pracę wewnętrzną.
Ci, którzy dedykują więcej czasu oraz zaangażowania, wykazują wyższy poziom osobistego rozwoju.

Następnym istotnym elementem jest to, aby obok czynnika czasu zastosować “Czynnik Jakości”. W
waszych codziennych praktykach rutyna jest czymś zwyczajowym. Aby to przezwyciężyć, musicie
zrozumieć, że kompromis dotyczy was samych. Ani Hierarchia Duchowa ani Nieskończony Stwórca
nie czerpią z waszej pracy korzyści, gdyż oni już wibrują w usposobieniu nieskończonego światła,
które pochodząc od Boga, wszystko nasyca i żywi miłością, pięknem oraz harmonią.
Klucz 4:
Bądźcie gotowi wyzbyć się wszystkiego, co jest balastem i przeszkodą w waszym rozwoju, a
przyjąć i zaakceptować tylko to, co przyczynia się do jego wzmocnienia, choćby było niewygodne i
nieprzyjemne. Jest to częścią oczyszczania i wewnętrznego wzrostu. Celem waszej wewnętrznej pracy
jest umacnianie łączności z wami samymi oraz z Bogiem, a służą temu różnorakie kryzysy, wyzwania,
adaptacje oraz integracja postaw i wzorców.
Klucz 5:
Nie oszukujcie samych siebie. Musicie przejawiać w waszym życiu nieustającą czujność, gdyż
ego używa różnorakich strategii, by przekonać was, że postępujecie właściwie. Jednym z symptomów
samooszukiwania się jest to, że w waszym codziennym życiu nie wydarzają się już sytuacje kryzysowe
ani wewnętrzne spięcia, więc myślicie, że udało się wam pokonać i rozwiązać nieharmonijne wzorce;
zwłaszcza te, które najbardziej was ranią i nie zadowalają. Brak oszukiwania się oznacza bycie
uczciwym i szczerym oraz posiadanie umiejętności rozróżniania, czy robicie postępy we właściwym
kierunku i nie negocjujecie z ciemnymi obszarami waszego ego ani z tymi, którzy je podsycają.
Klucz 6:
Nauczcie się selekcjonować osoby, z którymi się kontaktujecie. Nie wszyscy uważający się za
operatorów światła rzeczywiście wibrują w świetle, we właściwym usposobieniu. Również ich
charakter i postępowanie nie zawsze są harmonijne. Jeśli naprawdę pragniecie zrobić duchowe postępy,
musicie przebywać z tymi, którzy są na wyższym poziomie rozwoju i których zachowanie oraz
charakter pełne są zalet stanowiąc przykład dla innych. Oni zawsze są samokrytyczni i rozwijają się
bez kompromisów ze swym ego ani ze zwodniczymi dynamikami, niezależnie od tego jak bardzo
byłyby sugestywne i przyjemne. Nie istnieje w nich rozdźwięk między tym, co mówią, myślą i robią
dlatego, że są zharmonizowani i wibrują w zestrojeniu i współdziałaniu z wodnikowymi wzorcami. Nie
idą na żadnego typu ewolucyjne ustępstwa i zawsze gotowi są szanować i kochać prawdę.
Klucz 7:
Zrozumcie, że nie wszystko, co jest świetliste ma boskie źródło pochodzenia; siły ciemności
nieubłaganie czyhają. Ci, którzy są nieostrożni i nieuczciwi stają się ofiarą ich zamaskowanych
światłem, harmonią i miłością podstępów. Musicie rozwijać w sobie takie rozeznanie i prawość, byście
potrafili rozróżnić fikcję od rzeczywistości, światło od ciemności. Obecnie, negatywny biegun
zaprojektował bogactwo form, by przyciągnąć uwagę tych, którzy pozbawieni są spostrzegawczości i
duchowej integralności. Czuwajcie więc, bądźcie bardzo szczerzy i uczciwi stając się żywymi
narzędziami i z sukcesem przemierzając ścieżkę duchowego wznoszenia.
Klucz 8:

Realizujcie swoje cele z pokorą i prostotą. Na waszym poziomie ewolucyjnym nie jesteście
odporni na zarozumiałość - ewolucyjną wadę, która dotyczy większości operatorów światła. Musicie
być nieubłagani i wytrwali, by usunąć jakikolwiek ślad pychy, która jest jak rak powodujący bolesne i
niszczycielskie dysfunkcje w waszym rozwoju duchowym. Tylko łagodni i pokorni mogą zwrócić
uwagę Nieskończonego Stwórcy rozumiejąc, że są czystymi instrumentami i manifestacją jego
twórczej mocy; zaprojektowanymi, by współpracować we współdziałaniu i zestrojeniu z planem
kosmicznej ewolucji.
Klucz 9:
Odłączcie się od wszystkiego, co podsyca eksploatację, spekulacje i manipulację ludźmi oraz
zasobami energetycznymi planety. Im bardziej jesteście zharmonizowani z wodnikowymi wzorcami i z
waszą Boską Obecnością, tym bardziej uprościcie swoje życie i nie będziecie mieć tylu potrzeb.
Materializm godzi w zasady życia i ewolucji, ponieważ jest związany z wyzyskiem bliźnich, innych
form życia oraz energetycznych zasobów planety. Prowadzi do spekulacji, spekulacja do oszustwa, a
oszustwo doprowadza do gwałtowności i frustracji, co oddziałuje na wasze niższe ciała paraliżując
duchową wrażliwość. W związku z tym niezbędne jest, byście porzucili te nieharmonijne dynamiki.
Klucz 10:
Umacniajcie szacunek do procesów zachodzących u innych i rozwijajcie zachowania
pojednawcze, gdzie braterska i solidarna współpraca stanowią podstawę waszego wzajemnego
oddziaływania z bliskimi. Wszyscy znajdujecie się tam, gdzie powinniście być. Zastosowanie prawa i
wodnikowych wzorców wznoszenia się doprowadzi do zjednoczenia celów i komunikacji między
wami. Wspólny cel powinien niwelować różnice. Dlatego zalecam, abyście wprowadzili i uaktywnili
archetypy wodnikowej ewolucji, by zgoda, szacunek, miłość, harmonia i pokój panowały w waszym
życiu i na planecie Ziemi. Tylko w ten sposób uzyskacie honorowy tytuł „Operatorów Światła”, którzy
przejawiają miłość, pokój i harmonię w stosunku do tych, którzy się z wami kontaktują, a boskie
światło zajaśnieje w was i odżywi wasze serca i Boską Obecność.
Ukochani bracia, jeszcze raz powtarzam, że Duchowa Hierarchia Wszechświata wyraża gorące
i szczere pragnienie, aby wasza planeta Ziemia i ludzkie społeczeństwo przekroczyło próg ewolucyjny,
który oddziela was od nowej wodnikowej cywilizacji. Tylko w ten sposób osiągniecie pełnię szczęścia,
a miłość i pokój zapanuje na Ziemi i w sercach ludzi.

