ZASADY DZIAŁANIA OPERATORA DUCHOWEGO
Hierarchia Galaktyki
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka
Luty 2010
Niech wielka boska oktawa miłości przepełni was harmonią, spokojem i wewnętrzną
mądrością.
Określenie „operator duchowy” oznacza człowieka zaangażowanego, lojalnego, działającego w
oparciu o wewnętrzną przemianę oraz rozpowszechniającego paradygmaty duchowe. Termin ten ma
bardzo obszerną i głęboką treść, której w pełni nie rozwiniemy w tym przekazie. Ważne jest jednak,
byście rozumieli jego znaczenie. Operator światła jest bezwarunkowym współpracownikiem, którego
fundament życia stanowi rzeczywistość duchowa leżąca u podstaw fenomenu fizyczno-kosmicznego i
działa on zgodne z tym zrozumieniem. W kręgach duchowych istnieje wiele osób uważających się za
mistrzów, podczas gdy w rzeczywistości nimi nie są. W związku z tym musicie zachować czujność,
ponieważ ich przekazy nie reprezentują duchowych wzorców ani celów hierarchii duchowej. Bycie
operatorem światła jest synonimem działania spójnego z duchowymi parametrami postępowania oraz
myśli, bez osobistych oczekiwań. Kiedy nie kierują wami interesy osobiste, wytwarza się alchemia
boskiej łączności i otwierają się wrota spływającej na was łaski i oświecenia Nieskończonego Stwórcy.
Świadomość, wrażliwość i duchowe postrzeganie są niezbędnymi narzędziami w życiu
pracownika światła, by z powodzeniem mógł on stawić czoła wyzwaniom ewolucyjnym. Okoliczności,
z jakimi się stykacie mogą być zarówno niesprzyjające jak i przychylne, lecz operator światła nie
identyfikuje się z nimi, gdyż zharmonizowany jest ze swoją Istotą wewnętrzną i z procesem
kosmiczno-duchowej ewolucji. Wartość operatora światła przejawia się w jego działaniach opartych na
integralności zamiarów, szczerości działania i czystości intencji. Operator światła nigdy nie uważa się
za lepszego od innych, nie podsyca fałszywych przesłanek ani pojęć, nie oszukuje również samego
siebie. Duchowa integralność jest fundamentem waszej Esencjonalnej Istoty. Jeśli nie jesteście gotowi
do przejawiania jej w waszym życiu oraz bycia jej reprezentacyjnym symbolem, nie będziecie mogli
zestroić się z energiami i wibracjami wyższego światła.
Kryzys społeczno-ekonomiczny i polityczny na waszej planecie jest wynikiem końca jednego
cyklu i początku następnego, który, ukochani operatorzy światła, jest nieunikniony i bliski. To, że
ludzkość planety Ziemi doświadcza procesów przemiany ewolucyjnej nie dzieje się po raz pierwszy ani
ostatni. Stanowi to część dynamiki wszechświata. Jako operatorzy światła i boskie istoty, musicie
zrozumieć, że wasza współistniejąca esencja jest zaprojektowana w taki sposób, że dopóki nie
będziecie wibrować w wielkiej oktawie miłości i bezwarunkowej boskiej służby, będziecie musieli
konfrontować się z okolicznościami i pełnymi konfliktów dynamikami ewolucyjnymi oraz
doświadczać ich. Podjęcie odpowiedzialności jest niezbędne, by robić postępy duchowe i odzyskać
boski status, który utraciliście z powodu nieprawidłowego korzystania z wolnej woli. To, że
znajdujecie się na planecie Ziemi w obecnie panujących warunkach, i że w waszym życiu przeważają
konflikty, jest oznaką waszego oporu na zmiany, braku świadomości i wewnętrznego połączenia z
boskim planem. Cały proces duchowego wzrostu ma na celu wasze ponowne połączenie z Boskim
Źródłem i z Esencjonalną Istotą. Bez tego zrozumienia i takiego postrzegania nadal będziecie

doświadczać powstałych przez niewłaściwe używanie wolnej woli i umiejętności dokonywania
wyborów waszych cieni oraz wzmacniać je.
Nie jesteście ofiarami życia ani istniejących warunków. Jesteście odpowiedzialni za dociekanie,
zrozumienie i zestrajanie się z “Podstawową Prawdą”, co oznacza zrozumienie waszej duchowej natury
i połączenie z Bogiem poprzez służbę i bezwarunkową miłość. Wymaga to posiadania wiedzy,
wprowadzania jej w życie oraz dużej dozy obojętności na wszystko, czego pragnie wasze, maskujące
się pod pseudo-duchowością, ego, którego celem jest manipulacja, eksploatacja i irracjonalna kontrola
nad życiem i ewolucją. Jako istoty esencjalnego światła posiadacie moc osiągnięcia szczytu
doskonałości duchowej i połączenia z nieskończonym Stwórcą. Macie być jednak świadomi, by działać
w sposób konsekwentny i zrozumieć, że jesteście odpowiedzialni za wasze działania. Podjęcie się
odpowiedzialności za swoje życie oznacza uświadomienie sobie swego boskiego pochodzenia,
nieśmiertelności i niezniszczalności, oraz tego, że w związku z ewolucyjnymi procesami oraz
odzyskiwaniem boskiej świadomości doświadczacie rzeczywistości wirtualnej, którą sami
stworzyliście.
Jaki jest cel istnienia i ewolucji kosmicznej? Jest to odzyskanie duchowej tożsamości i powrót
na plan boski, z którego pochodzicie. Wydaje się to proste, lecz wymaga dużej uczciwości i szczerości
intencji, by inwolucyjne ego rozpuściło się, a Esencjonalna Istota wyłoniła się w swej pełni i mocy.
Bez takiego zrozumienia i celu będziecie narażeni na to, że cienie znajdujące się w waszym wnętrzu
zaćmią duchową wrażliwość i będziecie doświadczać cierpienia oraz negatywizmu w życiu. Ciemność
jest Opcją nie czymś Narzuconym, i chociaż jest obecna we Wszechświecie, siła światła i boskiej
miłości może ją rozpuścić, lecz nie poprzez sentymentalizm, lecz świadome działanie i właściwą
wiedzę.
Pozornie negatywne i chaotyczne okoliczności, opanowujące wasz system społeczny, nie
powinny być dla was powodem do zniechęcenia ani zamieszania. Nie oznacza to, aby im nie
zapobiegać, lecz by się z nimi nie identyfikować. To, co się dzieje stanowi strategię waszego
nieharmonijnego ego i sił inwolucyjnych, by podsycać strach, wysysać waszą energię i przyćmić moc
oraz postrzeganie duchowe. Informacje podawane w środkach masowego przekazu odnośnie poprawy
sytuacji ekonomicznej są podstępne i stanowią strategię sił inwolucyjnych, by zyskać na czasie i
przechwycić przepływ światła, które osiedla się na waszej planecie. Wasi liderzy polityczni, będący
pod kontrolą władz ciemności, są zdezorientowani i nie mają sposobu rozwiązania problemów
ewolucyjnych, dlatego że przeciwstawiają się przyjęciu nowych, stopniowo instalujących się na waszej
planecie paradygmatów ewolucyjnych i społecznych. Sytuacja ta będzie się pogarszać, przemoc i
zamieszanie będą wszędzie wzrastać. Masy społeczne oczekują, że sytuacja się unormuje, lecz nie jest
to celem planu nadzorowanego i zaprojektowanego przez nas, hierarchów waszej Galaktyki.
Obecnie powstaje nowy porządek kosmiczno-planetarny i z tego powodu będzie musiał upaść
aktualnie istniejący system społeczny niespełniający wymagań ewolucyjnych dla nowej wodnikowej
cywilizacji. Musicie brać to pod uwagę i nie dać się zwodzić fałszywymi obietnicami odzyskania
stabilizacji, podsycanymi przez środowiska inwolucyjne. Informujemy was o tym z wyprzedzeniem,
abyście byli przygotowani, ponieważ przyszłość, chociaż pozornie wydaje się ciemna, jest świetlista i
wspaniała. Jednak, jak we wszystkich procesach przemiany, będziecie musieli być gotowi
skonfrontować się z wyzwaniami w integralności ducha i z walecznością. Wojownik duchowy,
świadomy swojego boskiego źródła pochodzenia, nie odczuwa przed niczym lęku i ma pełne
przekonanie, że opiekuńcza i wielkoduszna ręka Nieskończonego Stwórcy czuwa nad jego życiem i
otoczeniem.
Bycie operatorem światła nie jest teoretycznym ani symbolicznym atrybutem, lecz
ewolucyjnym statusem, który przejawia się poprzez wasze postępowanie, słowa i myśli. Nastał czas
zmian i powinniście poczuć się pełni radości, dlatego, że jest to wielka szansa, na którą od tysiącleci

oczekiwała ludzkość, jak również wielu z was. Alchemia duchowa jest częścią waszego rodowodu i
boskiej istoty. Od tej chwili będziecie musieli udowodnić wszechświatu oraz Nieskończonemu
Stwórcy, że akceptujecie wyzwanie bez zastrzeżeń, ze szlachetnością i miłością. Nic nie może
uszkodzić ani zniszczyć waszej boskiej istoty, lecz musicie zrozumieć, że znajdujecie się na Ziemi w
czasach przemian po to, by odzyskać wasz boski rodowód i utracony duchowy honor. Oprócz tego, że
jesteście operatorami jesteście również wojownikami światła i musicie zademonstrować waszą wartość
i honor w bitwie oraz być gotowym dać z siebie wszystko, aby pokój, braterska współpraca i
uniwersalna miłość zapanowały w życiu waszym i na planecie Ziemi.
Panuje ogromne międzywymiarowe ożywienie, aby pochodzący z wyższych sfer plan
przemiany planetarnej mógł zostać doprowadzony do końca. Liczymy na waszą współpracę. Im
bardziej jesteście zestrojeni z nową częstotliwością energetyczno-wibracyjną, którą instalujemy, tym
doświadczacie większej siły, rozeznania i duchowej aktywacji. Pragniemy, abyście zrozumieli, jak
ważna jest wasza współpraca w zainwestowaniu całej waszej energii w pracę wewnętrzną i
przyczynianie się do rozpowszechniania duchowych wzorców, które przekazujemy wam ze sfer
światła. Jesteście przednią strażą nowej cywilizacji i macie być światłem, które oświetla ścieżkę
ludzkości i rozprasza cienie na waszej planecie. Przyszłość jest w waszych rękach i wymaga, abyście
podjęli się odpowiedzialności za zmiany i by wasza dyspozycyjność i zaangażowanie były całkowite.
Jesteście ukochanymi dziećmi wszechświata. Ziemia potrzebuje waszej bezwarunkowej pomocy, aby
światło i boskie legiony mogły znów zstępować; by zapanowała nowa wodnikowa cywilizacja
inaugurując kolejny cykl ewolucyjny.

