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Pozdrowienia dla wszystkich planetarnych operatorów światła, którzy zaangażowali się w
kosmiczną ewolucję w życiu.
Świadomy waszej sytuacji i ewolucyjnych potrzeb wybrałem temat: zasady pracy duchowej.
Jesteście wszyscy dobrze przygotowani do przemieniania się, ale potrzebujecie reguł działania, by móc
zorientować się w swoim położeniu. Otrzymujecie teraz wszelkiego rodzaju przekazy, jednak niektóre
z nich wywołują w was pewnego rodzaju zamieszanie, tak, iż nie wiecie czego tak naprawdę się
trzymać. Pewne ogólne informacje mogą oczywiście być stosowane przez wszystkich, niemniej jednak
powinniście zrozumieć, że każdy z was znajduje się na innym poziomie ewolucyjnym. Z pewnością
rodzi się w was pytanie: skąd wiedzieć jakiego rodzaju informacje są najwłaściwsze dla postępu i
zaspokojenia ewolucyjnych potrzeb? Odpowiedź jest bardzo prosta: niezbędna w tym celu jest
duchowa inteligencja i uważność.
Inteligencja duchowa jest odmienna od inteligencji, której przyzwyczajeni jesteście używać, by
przetrwać oraz wchodzić we wzajemne oddziaływania ze środowiskiem, w którym żyjecie. Przejawia
się w miarę, jak rozwija się wewnętrzna czystość i intencja połączenia z boskim planem. By rozwijać
duchową inteligencję niezbędna staje się samodyscyplina. Trzeba zmienić zgubne dla siebie
przyzwyczajenia, otworzyć się na stałą transformację i przejawić ducha służby. Wyjaśnimy po kolei
każdy element, by pomóc wam uzyskać jaśniejszą wizję tego, czym tak naprawdę jest duchowy postęp.
Ogólnie rzecz biorąc, wasze idee nie są przejrzyste, a sfera mentalna przepełniona jest
sentymentalizmem, zaćmiewającym inteligencję i sprawiającym, że tracicie obiektywizm oraz
umiejętność rozróżniania. Życie i ewolucja to nie łatwe tematy. Nie można podchodzić do nich w
sposób powierzchowny. Powinny stać się dla was tematami zasadniczymi i stanowić zawsze punkt
wyjścia dla wszystkich działań.
W obecnym stadium waszej duchowej ewolucji, prezentowana przez was świadomość, czy
inaczej mówiąc percepcja rzeczywistości, jest zniekształcona ze względu na negatywny ładunek
zgromadzony w waszych sferach mentalnych. Z tego powodu niezbędne staje się rozpuszczenie tych
zaburzonych energii. Przylgnęły one do ciał energetycznych i oddziałują teraz na sfery mentalne, a tam
właśnie kształtują się wasze zachowania, mentalność i inteligencja. Rozpuszczenie tych zaburzonych
energii i wzniesienie waszej częstotliwości wibracji wymaga autodyscypliny oraz przyczyniającej się
do tego stałej, systematycznej, codziennej metody. Wzniesienie, o którym tyle mówi się w
środowiskach duchowych, nie jest tylko tematem modnym, czymś, do czego łatwo uzyskać dostęp i co
można nabyć. Dlatego tak istotne jest, byście każdego dnia inwestowali tyle czasu, ile jest to tylko
możliwe w pracę osobistą. Każdy może wybrać jakieś techniki i metody najbardziej wchodzące z nim

w rezonans, takie, które przyczyniają się do transformacji i rozpuszczania niezgodnych archetypów
przeszkadzającym w uzyskaniu dostępu do poziomów wyższej ewolucji.
Modyfikacja zgubnych przyzwyczajeń stanowi kolejny czynnik przyczyniający się do
oczyszczania ciała energetycznego i rozpuszczania zaburzonych energii, które do niego przylgnęły.
Przede wszystkim musicie te przyzwyczajenia sobie uświadomić, zrobić ich listę, by następnie zastąpić
je takimi, które mają wibrację harmonijną i przyczyniają się do waszego postępu oraz dobrego
wewnętrznego samopoczucia. Czystość myśli, uczuć i działania jest ogromnie ważna i nie powinniście
nie doceniać przyzwyczajeń, które nawet, jeśli wydają się śmieszne, wpływają na was z punktu
widzenia energetycznego i wibracyjnego. Zwróćcie uwagę na swoje przyzwyczajenia żywieniowe, na
uzależnienia od toksycznych substancji, które szkodzą waszym niższym ciałom, na myśli
niesprzyjające pokojowi, harmonii, braterstwu, solidarności, współczuciu, zrozumieniu, tolerancji,
nieprzywiązywaniu się, prostocie, uczciwości, etc. Obserwujcie swoje myśli, ponieważ stanowią
fundament waszych uczuć, są z nimi wzajemnie powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Wymaga
to od was umacniania myśli zachęcających do postępu, inspiracji i duchowej transformacji. Inne
zaburzają was tylko zaćmiewając inteligencję i duchową wrażliwość.
Otwarcie się na stałą transformację stanowi kolejny czynnik przywołujący waszą uważność i
czujność, by nieharmonijne zachowania, przejawiane przez was w pewnych okolicznościach, zostały
zastąpione przez schematy harmonijne. Uważność stanowi witalny element transformacji wewnętrznej,
ponieważ sprawia, że stajecie się obecni i świadomi w każdym momencie. Uniemożliwiacie w ten
sposób umysłowi zbaczanie z drogi w kierunku innych tematów. Świadomość sprzyja obecności,
obecność uważności, ta zaś pociąga za sobą transformację i wewnętrzny rozwój. Jak widzicie jest to
łańcuch powiązań, którego ogniwa są od siebie zależne. Temat może wydawać się trudny, ale jest to
tylko kwestia praktyki. Przypominam wam, że duchowe wzniesienie jest wynikiem przyjęcia
odpowiedzialności i osobistego zaangażowania się w życie i duchową ewolucję. Macie tendencje do
tracenia głowy i samooszukiwania się. Są to dwie przeszkody w rozwoju wewnętrznym, które
powinniście pokonać rozwijając determinację, wytrwałość, stałość i duchową integralność.
Ostatnim elementem łańcucha jest duch służby, bez którego wszystko pozostaje tylko teorią bez
żadnych realnych korzyści dla waszego duchowego postępu. Wszyscy bardzo zajęci jesteście
przeżyciem i realizacją celów rzekomo przyczyniających się do waszego dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Przeżycie - zaspokajanie potrzeb nie musi stanowić
priorytetu w życiu, lecz może być konsekwencją waszej pracy duchowej. Powinniście zaadoptować
prostotę stylu życia, by móc więcej energii i uwagi zainwestować w wewnętrzny wzrost. Przejawianie
ducha służby nie oznacza poświęcania na siłę swego czasu jakiejś organizacji humanitarnej, lecz
bardziej gotowość do zrobienia wszystkiego, co niezbędne, by wewnętrzna transformacja i pełne
połączenie z boskim planem stały się realne. Oczywiście nie przeszkadza to we współpracy z
organizacjami humanitarnymi. Jednak znacznie bardziej istotne jest przyczynianie się do
upowszechniania duchowości, bycie przykładem i współpracowanie z osobami poświęcającymi się
pracy na rzecz duchowego wzrastania ludzkości. Duch służby przejawia się również, gdy rozwijacie
tolerancję, zrozumienie i współczucie wobec nieszczęścia, jak również w stosunku do osób, które ze
względu na swoją nieświadomość stają się źródłem negatywizmu. Najwyższy poziom służby uzyskuje
się wówczas, gdy celem naszego istnienia staje się zharmonizowanie się z Najwyższym Stwórcą
poprzez miłość. Pociąga to za sobą takie postępowanie, w którym wasze działania i energia stają się
darem codziennej wdzięczności za sposobność, jaką dostajecie na przemienianie się i duchowe
wzrastanie. Ta wdzięczność stanowi mistrzowski klucz do duchowego sukcesu. Dzięki niej uzyskacie
pokój, harmonię, mądrość i dostatek.
To są właśnie czynniki, które stopniowo przyczynią się do oczyszczania waszej percepcji
rzeczywistości i rozpuszczaniu zaburzonego ładunku ciała energetycznego jak również sfer

mentalnych. W tym samym czasie, proporcjonalnie do stopnia waszego oczyszczenia, zacznie rozwijać
się inteligencja duchowa. W miarę przejawiania się inteligencji duchowej wzmacniać się będzie wasza
uważność, a wraz z nią obecność i świadomość, którą będziecie zatrudniać w każdym momencie i
która połączy was z teraźniejszością. Na płaszczyźnie duchowej stan ten nazywany jest oświeceniem
lub stałym połączeniem z prądem boskiego przepływu manifestującego się na różne sposoby w każdym
momencie.
W sekwencji ewolucyjnej, którą przechodzi obecnie wasza planeta i cywilizacja, najważniejsze
nie są sensacyjne informacje podobające się niezmiernie mentalnemu ego, lecz osobista praca.
Wszystko, co może się wydarzyć, stanowi konsekwencje nieuchronnych procesów ewolucyjnych,
przez które Ziemia musi przejść i z którymi ludzka istota musi się zintegrować dla swego duchowego
postępu. Powinniście również zrozumieć, że wydarzenia o charakterze katastroficznym, czy
negatywnym, stanowią barometr pokazujący poziom waszej nieświadomości oraz łamania praw życia i
ewolucji, co zazwyczaj czynicie. Jeśli w istocie jesteście operatorami światła; jeśli waszym celem
rzeczywiście jest bycie awangardą nowej ludzkości i osiągnięcie duchowego wzniesienia musicie być
przykładem dla innych, a nie sympatykami duchowości, którzy zadowalają się zaspokojeniem swoich
potrzeb w najlepszy możliwy sposób. Ryzyko jest nieodłącznym elementem sytuacji. Powinniście
udowodnić swoją odwagę, szczerość i duchową integralność. To one przyczyniają się do rozwijania
waszej siły, zrozumienia i wyższej, wielowymiarowej percepcji życia oraz ewolucji kosmicznej.
Duchowa Hierarchia jest gotowa, by wam doradzać oraz przekazywać środki pomagające w
instalowaniu nowych paradygmatów energetycznych i wibracyjnych w waszym życiu, ale
udowodnijcie, że tego właśnie naprawdę gorąco pragniecie. Im większe będzie wasze pragnienie
duchowego wzrastania, tym więcej otrzymacie pomocy, siły i duchowej inteligencji. Bez nich łatwo
możecie stać się ofiarą mentalnego ego, które odciągnie was od celu. Jako operatorzy światła
zaangażowaliście się w swoją transformację akceptując to, by nie szczędzić wszelkich środków i być
gotowym na wszystko. Pamiętajcie, że każda oferta odnosząca się do waszego duchowego wzniesienia
i jednocześnie charakteryzująca się łatwością osiągnięcia celu - jest oszukańcza. Łaska i
przewodnictwo wyższych sfer są z wami i do waszej dyspozycji, byście stale mogli je do siebie
przyciągać.

