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Niech światło mądrości i wrażliwości oświeci waszą duchową ścieżkę i wasze wewnętrzne
sanktuarium.
Istnieją różne przeszkody na drodze duchowego wzrastania. Powinniśmy wiedzieć, czy nie
powodują one naszego zobojętnienia w stosunku do wszystkiego, co przeszkadza nam wejść w
zgodność z boskim planem, bo inaczej nie dokonamy duchowych postępów. Wasza obecna kondycja
egzystencjalna stanowi syntezę procesów ewolucyjnego eksperymentowania z ich różnymi
zakotwiczeniami. Dwa najistotniejsze to mentalne ego – zniekształcone postrzeganie rzeczywistości
oraz utożsamianie się z celami, okolicznościami i osobami stanowiącymi środki ewolucyjnego
nauczania.
Większość operatorów światła mocno identyfikuje się ze swym ciałem fizycznym i w związku z
tym, ze wszystkim, co się z nim wiąże. Wasze poczucie własności wywodzi się z ego; z jego pychy
przejawiającej się wówczas, gdy identyfikujecie się z okolicznościami, celami, osobami i
czasoprzestrzenią, w której żyjecie. Być może posiadacie informacje duchowe, ale nie stosujecie ich
właściwie, ponieważ ego zakotwiczone jest we wstecznych parametrach własności, wyzysku oraz
manipulacji zasobami energetycznymi i ludźmi pozostającymi do waszej dyspozycji. Ciągle nie
zrozumieliście prawa znikomości: tymczasowego charakteru rzeczy, procesów i okoliczności.
Wszechświat rządzi się aksjomatycznym prawem stałej mutacji – taka jest zasada jego ewolucji; bez
niej musiałby stanąć w obliczu stagnacji a wręcz cofania się. Tak właśnie dzieje się w przypadku wielu
operatorów światła, którzy osiągnęli pewien duchowy poziom, a jednocześnie oszukują się skrywając
swoje zachowawcze tendencje pod błędnymi koncepcjami.
Pomimo całej informacji, którą otrzymujecie, nieliczni pojęli, że celem ewolucji nie jest
kreowanie bardziej stabilnych i wspaniałych warunków egzystencjalnych, ale odkrycie, że to, co
nazywacie „życiem” reprezentuje jedynie przemijający okres w wieczności czasu oraz sposobność do
wejścia w zgodność z planem boskim. Wszystkie cele, które pozornie osiągnęliście, które nie
przyczyniają się jednak do waszego wewnętrznego wzrostu, są nieubłaganie skazane na niepowodzenie
powodujące frustrację. Konieczne jest byście zrozumieli, że tym, co rzeczywiście przenosicie w
każdym procesie ewolucyjnym są duchowe paradygmaty zintegrowane w waszej Istocie Esencjonalnej.
Jesteście boskimi ekspresjami, którym dana została sposobność do odzyskania duchowego statusu i
wejścia w zgodność ze światem służby drogą bezwarunkowej miłości i braterskiej współpracy bez
jakichkolwiek oczekiwań. Wasza boska Esencja jest w swej wewnętrznej naturze jednostką służby, a jej

unikatowa własność, radość i mądrość opierają się na byciu instrumentem wzrostu, przewodnikiem i
źródłem inspiracji dla innych.
Dopóki będziecie kontynuować utrzymywanie błędnych schematów i koncepcji niemających nic
wspólnego z rozwojem świadomości i boską służbą, wasze duchowe praktyki nie przyniosą
oczekiwanych owoców. Możecie praktykować duchowe nauki, jednak pozostaniecie zakotwiczeni w
rutynowym ich używaniu, jeśli wasze motywacje i cele będą błędne. Praktyki, jakie by nie były, mają
specyficzny cel – rozwijanie większego połączenia z boskim planem i uwolnienie się od planu
fizyczno-mentalnego, w którym żyjecie. Szczęście, do którego tak dążycie, ponieważ jest nieodłączną
cechą Istoty, spoczywa w nieprzywiązywaniu się rozwijanym w stosunku do wszystkiego, co
przeszkadza w waszej boskiej służbie i połączeniu z Bogiem .
Wszechświat funkcjonuje dzięki służbie, a najbardziej rozwinięte istoty światła wszechświata są
strażnikami i ewolucyjnymi mentorami odpowiedzialnymi za to, by strumień boskiej służby płynął bez
żadnych przeszkód. Żeby duchowo wzrastać, powinniście pojąć, że jako istoty światła, zostaliście
poczęci, by zintegrować się z paradygmatami boskiej miłości. Pociągają one za sobą bezinteresowną
służbę, braterską współpracę i nieprzywiązywanie się do koncepcji, postaw i przyzwyczajeń
zaćmiewających waszą wrażliwość i duchową wizję. Duchowy rozwój w żaden sposób nie jest
związany z celami osobistego wywyższania się, uznaniem społecznym czy statusem ekonomicznym,
etc. Poziom duchowy osoby jest wykładnikiem nieprzywiązywania się do przyjemności zmysłowych i
nieidentyfikowania się z okolicznościami, miejscami, osobami oraz celami; i nie dla tego, że osoba ta
je odrzuca, ale ponieważ wie, w jaki sposób doskonale używać ich dla boskiej służby przyczyniającej
się do przebudzenia i duchowego wzrastania jej samej jak również innych.
Nie mylcie nieprzywiązywania się z obojętnością (niewrażliwością), to istotne. Ta strategia
używana jest przez ego w celu uniknięcia odpowiedzialności za własny proces ewolucyjny. Wszystko,
co istnieje we wszechświecie, jest z boskiej twórczej energii, która powinna być używana, by podsycać
w naszym życiu miłość, harmonię i piękno, a nie dla wyzysku i realizacji osobistych celów. Wiedza
wymaga świadomości, że wszechświat stanowi mechanizm używany przez Nieskończonego Stwórcę
dla zamanifestowania jego wielkości, miłości i piękna oraz zaproszenia nas do współpracy z
kosmicznym planem ewolucji. Dopóki używacie waszej twórczej energii dla realizacji osobistych
celów, znieważacie swą Istotę Esencjonalną i zaćmiewacie duchową wrażliwość. Jedno z
aksjomatycznych praw wywodzi się ze zrozumienia, że wszystko we wszechświecie stanowi emanację
mocy twórczej Boga. W konsekwencji tego powinniśmy jej używać, by kreować więzi połączenia i
pełnej uczuć synergii pomiędzy „Wszystkimi i Wszystkim”, co istnieje.
Dopóki identyfikujecie się z tym, co was otacza, z ciałem i niższym umysłem, będziecie
utrzymywać błędną percepcję rzeczywistości i rozwiniecie tendencje do posiadania wszystkiego, co
przynosi zaspokojenie zgubnych pragnień ego. Wówczas pragnienie wielkości zaćmi waszą duchową
wrażliwość i rozwiniecie wsteczne tendencje popychające was w nieunikniony sposób do
wyzyskiwania i manipulowania twórczą energią, osobami i wszystkimi formami życia.
Jednym z najbardziej ewidentnych symptomów stagnacji oraz duchowej degeneracji jest silne
przyciąganie do przyjemności zmysłowych i posiadania wszystkiego, co umożliwia ich odczuwanie. W
obecnym czasie hedonizm lekko zabarwiony duchowością jest bardzo rozpowszechnioną tendencją
wśród operatorów duchowych. Stanowi jedną ze strategii ego mającą na celu uzasadnianie
nieharmonijnych postaw i zachowań niemających nic wspólnego z wzrastaniem oraz duchową
transformacją. Wasz duchowy poziom pokazuje większy, bądź mniejszy stopień niestosowania praktyk,
postaw, koncepcji, przyzwyczajeń i wartości, które nie sprzyjają czystości serca, nieprzywiązywaniu
się, współczuciu i braterskiej współpracy.
Wasze życie opiera się na sieci silniejszego lub bardziej subtelnego przywiązywania się, a

mentalne ego jest jego źródłem. Usprawiedliwiacie się w oparciu o przesłanki duchowego wzrostu i nie
chcecie z integralnością i szczerością zmierzyć się ze swymi ewolucyjnymi wadami, które jak pasożyty
zżerają duchową wrażliwość i zaćmiewają postrzeganie rzeczywistości. Najsilniejsze przywiązania to
te, które są związane z waszym ciałem fizycznym. Identyfikowanie się z nim powoduje agresywne i
skłonne do wyzyskiwania postawy. Przykładem tego wielkiego przywiązania jest nasilające się
poczucie własności, które macie w stosunku do przedmiotów, okoliczności i osób. Przywiązania
subtelne związane są z planem mentalno-intelektualnym, jak np. fakt identyfikowania się z ideologiami
pseudo-duchowymi, nieharmonijnymi postawami, zgubnymi przyzwyczajeniami i błędnymi
koncepcjami. W ten sposób pogrążacie się w labiryncie egzystencjalnym, który niszczy waszą
integralność i duchową wrażliwość powodując odłączenie od Istoty Esencjonalnej i boskiego planu.
Taka właśnie jest codzienna dynamika życia, którą obserwuje się u duchowych poszukiwaczy, jeśli ich
zamiary nie są uczciwe, a szczerość niewystarczająca, by rozróżnić pomiędzy samooszukiwaniem się i
ewolucyjnym wyzwaniem. Samooszukiwanie się jest narzędziem używanym przez duchowe ego, by
nie stawiać czoła procesom transformacji, które mogą być bolesne ze względu na fakt oporu na zmianę.
Ewolucyjne wyzwanie to środek używany przez Istotę Esencjonalną dla odzyskania boskiego statusu i
pozbycia się cieni, które go zaćmiewają.
Uwalniające światło zmian stanowi wsparcie duchowe, które pomoże wam pozbyć się
ewolucyjnego balastu przeszkadzającego w odzyskaniu swej chwały i boskiej pełni.
Nieprzywiązywanie się stanowi zdolność Istoty Esencjonalnej i pozostaje do waszej dyspozycji. Kiedy
zrobicie z tej zdolności użytek, doświadczycie niewypowiedzianej lekkości, harmonii i wewnętrznej
radości. Wielcy mistrzowie przeszłości byli przykładem takiego właśnie nieprzywiązywania się,
ponieważ żyli w zgodności i synergii z Bogiem, wszechświatem i ewolucją. Nieprzywiązywanie się
polega na świadomym stawianiu czoła ewolucyjnym wyzwaniom będącym dowodem rozpoznania,
przyjmowaniu pełnej odpowiedzialności i życiu w przekonaniu, że boska chwała, piękno i miłość w
was się zamanifestują. Jesteście nieśmiertelnym boskim światłem, a dążenie do nieskończonego światła
Stwórcy stanowi cel ewolucji.

