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Niech świadomość, introspekcja i duchowa integralność będą fundamentem waszego życia i
ewolucji, gdyż to one właśnie stanowią naturę waszej wewnętrznej istoty.
Ukochani działacze duchowi, temat, który dziś poruszymy, jest niezmiernie ważny i stanowi
część programu duchowego nauczania przekazywanego wam za pośrednictwem sfer światła. Zanim go
omówię, pragnę, abyście uświadomili sobie ogromne znaczenie nauk, które wam przekazujemy.
Stosujcie wnikliwość i uczciwość w przyjmowaniu informacji, które nie zachęcają do introspekcji ani
nie kwestionują waszych dysfunkcyjnych wzorców zachowania.
Chociaż posiadacie boską esencję, to wasz brak związku z boskim planem oraz nieharmonijne
pragnienia wykorzystania energii i manipulowania nią spowodowały, że zintegrowaliście dynamiki
zachowań, postaw i przyzwyczajeń, które zaćmiewają teraz waszą duchową wrażliwość. Sfera ducha
nie jest światem mitycznym, ani rajem, do którego przenoszone są osoby pełne zalet, by mogły
korzystać tam z niebiańskich przyjemności. Jest to błędna koncepcja wskazująca na brak świadomości i
zrozumienia celu życia oraz samej ewolucji. Światy wyższe są planami, na których świadomość,
wrażliwość i duchowy wzrost stanowią istotę istnienia. Nie są miejscem odpoczynku, bezczynności czy
rozrywki, jak często uważacie. Oczywiście istnieją planety, na których nagradzane są osoby szlachetne,
które pragną skorzystać z niebiańskich warunków życia. Jednak nie mają one świadomości, że są to
miejsca przejściowe. Nie stanowią miejsc stałego przebywania. Kiedy wyczerpują się, zdobyte na
Ziemi lub innych podobnych planetach, zasługi tych zacnych altruistów są oni przenoszeni ponownie
na planety duchowego oczyszczania. Próbuję wyjaśnić, że nie powinniście traktować życia duchowego
jako ścieżki próżniactwa, na której dominuje rozrywka. Ten sposób myślenia jest paraliżujący i nie
prowadzi do duchowego wzrostu, a tylko do zapewnienia sobie życia w dostatku. W ten sposób
zmieniacie się w oportunistów, którzy dążą tylko do zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz
wygodnego życia. Dlatego doradzamy wam, abyście pozbyli się tego wstecznego wzorca zachowania i
zastanowili się nad tym, co naprawdę stanowi cel duchowego rozwoju, a nie jest to oczywiste dla wielu
z was.
Waszym obowiązkiem, jako duchowych działaczy, jest dokonywanie rewizji nieharmonijnych,
ograniczających was wzorców ewolucyjnych dominujących w waszym życiu. I chociaż nie jest to
zadanie przyjemne, jest niezbędne, abyście stawali się świadomi ich istnienia i pracowali nad ich
rozpuszczaniem. Na poziomie ewolucji, na którym się obecnie znajdujecie, powinniście dążyć do
wyzwolenia się z opieszałości i bezczynności, a nie zapominać o swych cieniach, ponieważ to one
właśnie powodują wasze cierpienie. Działacze duchowi - wojownicy światła - nigdy nie odczuwają
lęku w momencie stawiania czoła nieznanemu, ani nie tracą ducha w obliczu przeszkód i niepowodzeń
napotykanych na swej drodze. Różnica między tymi, którzy pozostają uśpieni, a tymi, którzy się budzą
uaktywniając swoją wrażliwość i duchową świadomość polega na znajomości i zrozumieniu celu życia
oraz ewolucji. Wielu z was weszło w sfery duchowe przez ciekawość, z osobistymi oczekiwaniami,
które w większości przypadków są egocentryczne i mają na celu manipulowanie energią. To

zachowanie nie jest zdrowe i stanowi dużą przeszkodę w kroczeniu poprzez labirynty ego, którego
celem jest zwodzenie oraz ujarzmienie was.
Czujność, introspekcja i duchowa integralność są bardzo ważnymi i niezbędnymi czynnikami
potrzebnymi do walki z nieharmonijnymi wzorcami, jakie wykreowaliście poprzez wasze ambicje,
zachowania oraz zgubne przyzwyczajenia. Wzrost duchowy jest dynamiką pobudzającą do wnikliwej
analizy celów, wartości, pojęć i wzorców zachowania. Dopóki nie stanie się to fundamentem waszego
życia i ewolucji, będziecie musieli znosić trudności powodowane błędnym postrzeganiem
rzeczywistości zniekształcanej przez inwolucyjne ego oraz wasze pragnienia i cele niemające nic
wspólnego z bezinteresowną służbą. Wasze umysły, w których powstają myśli, uczucia i pragnienia
pozostają pod wpływem bardzo skomplikowanego i szkodliwego zbioru obrazów z minionych żyć.
Ponieważ niewielu z was jest w pełni tego świadomych, frustracja, zniechęcenie i oszukiwanie siebie
stanowią narzędzia, które wasze inwolucyjne ego stosuje do odłączania was od rzeczywistości, a to jest
bolesne i uciążliwe.
Techniki i narzędzia, które stosujecie w pracy osobistej, powinny umacniać czujność,
świadomość, odwagę i duchową integralność. Generalnie, nie używacie ich w sposób odpowiedni
przyczyniając się tym samym do wzmacniania ego, a to z kolei zwiększa waszą nieświadomość,
oszukiwanie siebie i duchową niewrażliwość. Używanie waszych osobistych narzędzi pracy duchowej
powinno być konsekwencją okresowego przeglądu nieharmonijnych wzorców ewolucyjnych, które
pulsując, kierują waszym życiem. Działacz duchowy powinien być bardzo czujny, aby w swoim życiu
generować duchową aktywność i w sposób obiektywny i całościowy, z nieustraszonością i
determinacją stawiać czoła dysfunkcyjnym cechom, które nim rządzą. Takie zachowanie powinno
dominować w waszym życiu, jeśli rzeczywiście pragniecie zestrajać się z częstotliwością waszej
Esencjonalnej Istoty oraz wyższymi poziomami ewolucji. Zobojętnienie, wygoda, bezwład, brak
świadomości i samooszukiwanie się stanowią ukrytą pułapkę i przyćmiewają perspektywę duchową,
dlatego też należy usunąć je ze swego życia. Jako duchowi działacze musicie być gotowi do
całkowitego zanurzenia się w prądzie Wewnętrznej Alchemii. W przeciwnym razie narażacie się na
bycie ofiarą ego, co tylko przyczyni się do opóźnienia i pogorszenia waszego duchowego wzrastania.
Znajdujecie się w ewolucyjnej klasie na Ziemi, by odkrywać cel życia i ewolucji oraz waszą
rolę jako jednostek boskiej służby gotowych współpracować z hierarchią duchową i Nieskończonym
Stwórcą. Powinniście to zrozumieć i starać się wprowadzać w życie poprzez introspekcję opartą na
uczciwości i integralności. Pomogą wam one rozwinąć duchową perspektywę i zachowanie w stosunku
do życia oraz ewolucji kosmicznej.
Hierarchowie duchowego światła Wszechświata pragną przyczynić się do ewolucji planet i
cywilizacji takich jak wasza i, z tego powodu, projektują programy duchowego rozwoju dopasowane
do waszych potrzeb i ograniczeń ewolucyjnych. Nie powinniście zapominać, że jesteście “Mistrzami
Gry Ewolucyjnej”, a to oznacza, że macie moc, aby zmieniać swoje życie i rzeczywistość wirtualną,
w której przeważnie żyjecie. Dlaczego jesteście mistrzami? Dlatego, że dysponujecie potęgą wolnej
woli i umiejętnością wyboru właściwej dynamiki służącej określonemu celowi. Na poziomie ewolucji,
na którym obecnie się znajdujecie, zapomnieliście o waszej boskiej łączności, mocy ponownego
połączenia i mądrości znajdującej się w waszej Świetlanej Istocie. Jako honorowi mistrzowie,
dysponujecie wszystkimi tymi środkami. Musicie je tylko uaktywnić.
Choć droga jest świetlana, nie jest wolna od niebezpieczeństw i będziecie stawać w obliczu
wielu różnych wyzwań, by przetestować swą uczciwość i duchową spójność. Pomoże wam to
wyzwolić siłę waszej Świetlanej Istoty oraz tę pochodzącą z boskiego poziomu, byście rozsiewali
wasze światło i miłość wszędzie tam, gdzie będziecie się znajdować. Taka jest droga i życie wojownika
światła. Fundamentem tej drogi jest miłość, honor, integralność i odwaga. Dzięki tym cechom łatwo
rozpoznać i ujarzmić maski ego. Co jest wynagrodzeniem dla tych, którzy kroczą ścieżką Wewnętrznej

Alchemii? Jest nią Boskie Światło Nieskończonego Stwórcy oraz prowadzenie i ochrona istot światła,
które zawsze będą oświetlać waszą drogę, abyście z przekonaniem, walecznością i wewnętrzną siłą
mogli rozpuścić dysfunkcyjne wzorce oraz inwolucyjne ego.
Powinniście iść przez życie tak, by stale pozostawać świadomym swych myśli, idei, zachowań i
postępowania, które są jak katalizatory ewolucyjne w relacjach ze środowiskiem i waszymi bliskimi.
Kontrola nieharmonijnych wzorców stanowi istotę i syntezę procesów ewolucyjnych dla tych, którzy
pragną zestrojenia i współdziałania z Boskim Źródłem tworząc spiralę braterstwa i miłości ze
wszystkimi i wszystkim, co istnieje we Wszechświecie. W ten sposób boska łaska Stwórcy oraz istot
światła spłynie na was jak płaszcz światła, które was okryje i napełni pokojem oraz wewnętrzną
harmonią.

