PRZYSTOSOWUJĄC SIĘ
DO ZMIAN EWOLUCYJNYCH
Hierarchia Galaktyki
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Maj 2009
Pozdrowienia dla wszystkich ludzi, którzy dostrajają się do nowego nurtu duchowej ewolucji.
Każda zmiana powoduje kryzysy występujące na różnych poziomach w zależności od
podstawowych schematów ewolucyjnych, które muszą zostać zmodyfikowane. Dla każdej osoby są
one inne, lecz istnieje współzależność pomiędzy okolicznościami i tymi wzorcami, od których zależy
wasza ewolucja. Przemiany nie mogłyby zachodzić bez sytuacji kryzysowych, a ponieważ generalnie
dynamika ewolucyjna człowieka jest nieharmonijna, w jego życiu dominują konflikty. W kręgu
operatorów światła nieharmonijne skłonności są wyraźniej dostrzegalne, a kryzysy bardziej natężone.
Dlaczego? Gdy zestrajacie się z kosmicznym prądem duchowego wzrostu, odczuwacie większy nacisk
na dokonywanie zmian. Przyjmujecie więc odpowiedzialność za transformację cieni przyćmiewających
waszą Duchową Istotę. Od tych, którzy wzrastają duchowo wymaga się przyjęcia większej
odpowiedzialności niż od ludzi, którzy trwają w stanie duchowej hibernacji. Ponadto, sam proces
ewolucyjny narzuca sposób rozwoju tych osób, które się w niego zaangażowały. Jeśliby tak nie było,
człowiek nie mógłby doświadczać i odkrywać, czy jego duchowe cele pozostają w zgodzie i harmonii z
jego szczerością intencji, zamiarami duchowej integracji oraz potrzebami ewolucyjnymi.
To, czego ludzkość obecnie doświadcza, wynika z nowych wzorców energetycznowibracyjnych instalujących się na Ziemi. Ich wpływ i reperkusje związane z wewnętrzną przemianą
zależeć będą od stopnia waszej wrażliwości i duchowej świadomości. Ludzie, a w szczególności
operatorzy światła, mają wyraźną tendencję do unikania wyzwań, które pociągają za sobą konflikty i
osobiste problemy. Nie powinniście traktować tych wyzwań jako czynników negatywnych i
szkodliwych dla waszej duchowej pomyślności. Rozwijajcie raczej stan pełnej percepcji, by opór, który
mógłby powstać w waszym wnętrzu nie wywoływał negatywnych i bolesnych reakcji. Najczęściej nie
są one wywoływane ani przez okoliczności ani dynamikę ewolucyjną, lecz stanowią odpowiedź na
stawiany przez was opór na zmiany. Ewolucja jest synonimem “TRANSFORMACJI”, daje możliwość
rozpuszczenia posiadającego nieharmonijne rysy ludzkiego aspektu, powodującego tak wiele zła,
konfliktów i cierpienia. Waszym celem życia na Ziemi jest duchowe odnowienie i wyzwolenie się z
tego wszystkiego, co was więzi w starych, nieaktualnych wartościach, zachowaniach czy też
wstecznych poglądach utrudniających wasz duchowy wzrost.
Jesteście bardzo zaniepokojeni z powodu panujących na waszej planecie warunków
społecznych będących konsekwencją negatywnego i zgubnego zachowania ludzkości. Wynika ono z
braku świadomości. Ta sytuacja jest wykorzystywana przez Wszechświat i Duchową Hierarchię do

uświadomienia ludzkiej istocie skutków niestosowania zasad życia i ewolucji. Większość ludzkości
żyje w stanie ignorancji w kwestii życiowych celów i praw ewolucyjnych rządzących wszechświatem.
Ignorancja nie usprawiedliwia jednak pozbawionego świadomości postępowania. Powoduje w
konsekwencji cierpienie działające jako środek służący harmonizowaniu i budzeniu duchowej
wrażliwości. Nie powinniście w jakimkolwiek momencie uważać, że wy, którzy jesteście
zaangażowani w duchowy rozwój, jesteście lepsi i ważniejsi od innych. Takie próżne i wywyższające
się zachowanie jest bardzo szkodliwe i powoduje różne negatywne skutki w waszym życiu.
Zaangażowanie się w kosmiczną ewolucję oznacza postawę skierowaną na naukę i ciągłą
transformację waszego duchowego ego oraz jego różnorodnych manifestacji.
Kryzysy, których doświadczacie, służą wzmocnieniu waszego postanowienia, aby być częścią
Nowej Ziemi i kosmicznej ewolucji oraz udowodnieniu waszej duchowej integracji. Wyzwania nie są
zgubnymi mechanizmami, które nadwyrężają waszą duchową wrażliwość. Są katalizatorami służącymi
do wzmacniania waszego postrzegania i duchowej świadomości. Zawsze powinniście pamiętać, że
konflikty mają jedynie charakter terapeutyczny, a nie karny, jak to czasem interpretujecie.
Przypominamy, że to wasza potrzeba ewolucyjna powoduje eksplozje kryzysów, bez których
trwalibyście w pierwotnych stanach ewolucyjnych niegodnych polecenia ani też zdrowych dla istot
nieśmiertelnego światła, którymi w istocie jesteście. Konflikty są narzędziami, których wasza
Esencjonalna Istota i Wszechświat używają, by wzmocnić i uaktywniać poziomy rozwoju oraz wyższej
duchowej świadomości. Jeśli rozwiniecie taką postawę, naturalną jej konsekwencją będzie
wdzięczność oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności, która przyniesie wam siłę rozróżniania i
integrowania w waszym życiu nieharmonijnej dynamiki ewolucyjnej.
Adaptacja do zmian ewolucyjnych jest procesem, który pociąga za sobą ciągłą kontrolę
nieharmonijnych aspektów. Przeszkadzają one zestrajać sie z duchowymi wzorcami niezbędnymi, by
wibrować w zgodności i współdziałaniu z Wszechświatem oraz ewolucją. Przystosowanie się do zmian
wymaga wrażliwości i empatii w stosunku do waszych ograniczeń oraz likwidacji oporów, które
utrudniają przebieg wewnętrznej przemiany. W tym celu konieczne jest rozwijanie wizji i postawy
otwartości, jak również świadomej introspekcji niezbędnej dla szczerej samooceny waszych potrzeb i
ewolucyjnych dążeń. Zmiany są wynikiem ciągłej mutacji wszechświata i przejawiają się na
wszystkich poziomach ewolucji. Im wyższy jest poziom świadomości waszego połączenia z boskim
planem, tym więcej uzyskacie harmonii, trwałości i wewnętrznego pokoju. Stanie się to niezależnie od
okoliczności będących jedynie pedagogicznym i terapeutycznym czynnikiem wykorzystywanym przez
Wszechświat i waszą Esencjonalną Istotę, by odnowić, wzmocnić i rozszerzyć waszą łączność oraz
duchową świadomość.
Im lepszą umiejętność adaptacji do zmian ewolucyjnych prezentujecie, tym wyższy poziom
świadomości, pomyślności psychologiczno-emocjonalnej i równowagi energetycznej osiągniecie.
Kiedy przystosowujecie się do zmian, jesteście podporządkowani celowi kosmicznej ewolucji waszego
istnienia jako istot światła w stanie duchowego odnowienia. Znajdujecie się tu, na Ziemi, by pobudzić
swój duchowy rozwój i zrozumieć, że jesteście projektantami i twórcami waszego losu. Los jest
syntezą poziomu świadomości lub egzystencjalnej nieświadomości, w której się żyje, a ewolucja
stanowi manifestację tych stanów egzystencjalnych, które tworzycie w waszych pojęciach,
postępowaniu, wartościach i przyzwyczajeniach. Z tego powodu niezmiernie ważne jest, abyście
uświadomili sobie potrzebę pełnej odpowiedzialności, która prowadzi do życia świadomego i
przystosowania do zmian ewolucyjnych, a nie życia w nieświadomości i oporu w stosunku do tych
zmian. Uzyskane wyniki będą różne i uzależnione od zastosowania rozeznania, wiedzy i uczciwości.
Procesy adaptacji wpływają na wasz pogląd na świat i sposób współdziałania z nim poprzez
integrację tego, co wywołuje konflikt w waszym życiu. Empatia, współczucie i akceptacja są
narzędziami, które pomogą wam pokonać konflikty i wyzwania ewolucyjne kreując atmosferę

harmonii i łączności z waszą Esencjonalną Istotą oraz Wszechświatem. Przeobrażać się oznacza
wchodzić w rezonans i wibrować w dostrojeniu do najbardziej wzniesionego poziomu współpracy oraz
braterskiej i solidarnej komunikacji. Życzliwość i miłość są konieczne i muszą być obecne we
wszystkich procesach przemiany i adaptacji ewolucyjnej. Kiedy myśląc, czując i działając przejawiacie
pozytywnego ducha w stosunku do konfliktów oraz okoliczności, które je wywołują, doświadczacie
wolności i wewnętrznej harmonii. Jest to wynik, który osiągacie, kiedy jesteście połączeni z waszą
Esencjonalną Istotą i z dynamiką ewolucyjną Wszechświata. Ten stan nie jest utopią, lecz
rzeczywistością przejawiającą się dla tych, którzy posiadają wystarczającą uczciwość i duchowe
zrozumienie. Te osoby przystosowują się do zmian z przekonaniem i zaufaniem, że za przeciwnościami
losu i cierpieniem ukryta jest miłość Nieskończonego Stwórcy.
Jesteście boskim światłem. Wszechświat oraz dynamika ewolucji naciskają na was, abyście rozwijali
wasz duchowy potencjał w każdej chwili i okolicznościach, aby piękno miłości odznaczało się w
każdej myśli, uczuciu i działaniu, które realizujecie. Jesteście boskimi istotami posiadającymi moc, by
dostrajać się do wyższej częstotliwości miłości przejawiającej się, gdy akceptujecie to, czym w istocie
jesteście i wibrujecie we współdziałaniu oraz zestrojeniu z ewolucją. Jesteście mutującymi istotami
penetrującymi nowy duchowy wymiar i powinniście zaakceptować to z miłością oraz zrozumieniem.
Wszechświat ofiaruje wam sposobność, byście ponownie się odkryli i wznieśli na szczyt kosmicznej
ewolucji. Wszystko inne jest banalne i nieważne. Gdy rozumiecie i uaktywniacie waszą przemianę
duchową, wibrujecie w zestrojeniu z Wszechświatem i z waszą Esencjonalną Istotą.
Co mogą nam powiedzieć Starsi Bracia na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie, a
konkretnie w Meksyku. Chodzi mi o epidemię świńskiej grypy?
To, co dzieje się w świecie, jest wynikiem zmian ewolucyjnych dotyczących Ziemi i ludzkości
wewnątrz nowego porządku kosmicznego oddziałującego na waszą planetę. Epidemia świńskiej grypy
jest efektem nieświadomości i okrucieństwa człowieka w stosunku do zwierząt. Jeszcze nie
zrozumieliście, że zwierzęta nie są przedmiotem waszej eksploatacji ani spożycia. Takie ich
traktowanie jest prymitywne i instynktowne, typowe dla zwierząt. Prawa życia i ewolucji są
nienaruszalne, wy zaś staliście się ekspertami w zakłócaniu życia zwierząt: waszych młodszych braci
oraz innych form życia, jak również w wyzysku swych współbraci. Takie niszczycielskie i agresywne
zachowanie jest cechą istot nierozumnych, a nie ludzkich. Z tego powodu trudno was do nich zaliczyć.
Przejawiacie raczej postawę istot kierujących się instynktem niszczycielskim z silnymi skłonnościami
do okrucieństwa, eksploatacji i grabieży. Nie możecie być szczęśliwi mordując zwierzęta i niszcząc
własne środowisko. Z tego powodu doświadczacie szkodliwych skutków waszego nierozumnego i
niszczycielskiego postępowania. Dopóki nie zrozumiecie uniwersalnego prawa “Szacunku Dla
Wszystkich Form Życia”, będziecie musieli ponosić poważne konsekwencje swego irracjonalizmu oraz
ignorancji.

