
Faza Druga

PRZYJĘCIE  HARMONIJNEJ 
POSTAWY

 

Skoro zapoznaliście się już ze sposobami selekcji i przyjmowania 
pożywienia oraz efektami, jakie ich kolor, energia i składniki od-
żywcze powodują w różnych ciałach tworzących wasz energetycz-

ny hologram, przejdziemy do obszaru waszych postaw i zachowań oraz 
reperkusji jakie powodują one w otoczeniu socjalnym, kulturalnym i edu-
kacyjnym, w którym się znajdujecie.

Po pierwsze pozwólcie, że zdefiniujemy pojęcie postawy. Postawa
to sposób podchodzenia do życia, do innych. Jest to niezwykle waż-
na przesłanka, ponieważ w tym obszarze będziecie właśnie zdolni do 
osiągnięcia o wiele bardziej świetlistych i harmonijnych poziomów 
świadomości. To pozwoli wam lepiej zrozumieć grę życia i proces ewo-
lucji, w który jesteście zaangażowani na poziomie czasu i przestrzeni. 
Postawa to forma odczuwania, postrzegania, wyrażania i działania  
z szacunkiem dla sytuacji, które życie wprowadza w waszą podróż po-
przez światy nauczania i ewolucję waszej świadomości. To istotne, aby 
wiedzieć, co oznacza posiadanie rozwiniętej i zrównoważonej postawy, 
innymi słowy bycie świadomym wyzwań, jakie niesie ze sobą wchodze-
nie we wzajemne oddziaływanie z energiami i istotami, które tak jak 
wy są częścią ewolucji. Świadomość światów rzeczywistości boskiej, 
kosmicznej ekspresji zintegrowanej w miłości, harmonii i braterstwie 
jest niezbędna i posłuży jako punkt odniesienia na tych poziomach, na 
których nie jesteście świadomi ducha - boskości istniejącej w każdym  
z was.

Wielokrotnie w życiu przejawiacie pełne dysharmonii postawy wobec 
biologicznej, przyczynowej i astralnej przestrzeni planety Ziemi podob-
nie, jak w stosunku do innych istot, które w pewien sposób wchodzą 
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z wami we wzajemne oddziaływania, co stanowi część waszej nauki. 
Nie zawsze w odpowiedni sposób odbieracie i przyjmujecie następujące 
w waszym życiu sytuacje. Czasami reagujecie na impuls ustanawiany 
przez proces ewolucji negatywną lub nawet nieodpowiedzialną posta-
wą, aby uniknąć odpowiedzialności, którą powinniście na siebie przyjąć. 
Musicie być świadomi, że sami wcześniej stworzyliście te właśnie oko-
liczności, aby zapewnić sobie naukę i wewnętrzny wzrost, przynoszący 
satysfakcję oraz integrację moralnych, etycznych i duchowych wartości, 
których jeszcze nie przyłączyliście.

Dlatego tak istotne jest, abyście wcielili te zasady w swoje życie. Przy-
niosą wam większe zrozumienie, rozwiniecie nowe wartości i przystoso-
wanie do świata oraz innych istot dzielących z wami życiową przestrzeń. 
Uzyskacie również świadomość, że dostrojenie się do uniwersalnego 
prądu miłości, piękna i boskiej harmonii jest wielkim doświadczeniem, 
czymś co jest jak oddech Nieskończonego Stwórcy rozprzestrzeniający 
się w całym wszechświecie.

W wielu przypadkach byłoby znacznie konstruktywniej nie ulegać 
złym nawykom oraz być bardziej racjonalnym i spokojnym przy podej-
mowaniu decyzji ze względu na reperkusje, jakie wasze działania mogą 
spowodować natychmiast lub w dalszej przyszłości. Najbardziej wska-
zane jest bycie rozważnym w waszych działaniach, ponieważ to właśnie 
jest wzorzec tych, którzy zrozumieli już tę lekcję. Wszystko podlega uni-
wersalnej maszynie; gdy w jakimś punkcie ma miejsce chaos i zamiesza-
nie, powoduje to wielkie kosmiczne powikłania, w których odnajdujemy 
pogrążonych samych siebie. 

Świadomość tego poprowadzi was do logicznego zastanowienia się 
lub spontanicznego myślenia o tym, jaką postawę należy przyjąć, aby 
wyrazić szacunek dla okoliczności i wydarzeń, w których możecie się 
znaleźć. Jeśli każdego ranka, zanim stawicie czoła waszym codziennym 
obowiązkom, zanim przystąpicie do waszych codziennych zajęć, usią-
dziecie i poświęcicie odrobinę czasu na refleksję i analizę, dostrzeżecie, że
jesteście o wiele bardziej zdolni do tego, aby wiedzieć w jaki sposób po-
winniście skupić uwagę na spodziewanym porządku dnia. Kiedy wasze 
życie charakteryzuje skupienie uwagi w poszukiwaniu nauki, odmienne 
od postawy uchylania się lub przeciwstawiania, wasza codzienna per-
spektywa zdecydowanie zmienia się przynosząc wam satysfakcję, har-
monię i wewnętrzne zrozumienie. To z kolei przyniesie spokój i mentalną 
równowagę. Widzicie więc, że postawa stanowi kluczowy czynnik jeśli 
chodzi o stawianie czoła doświadczeniom ustanawianym przez wasz 
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proces ewolucji. Wpływa także na inne poziomy istnienia, jak również 
na świadomość indywidualną, kolektywną i planetarną.

Wszechświat porusza się głównie w oparciu o parametry wibracji  
i energii pochodzące z jego centrum, które nie ma granic i znajduje się  
w stanie nieskończonej ekspansji. Oznacza to, że każdy z nas, zawiera-
jąc złożone elementy wielkiego kosmicznego systemu, może zmienić, jeśli 
sobie tego życzy, sposób w jaki wchodzi w relacje z okolicznościami. Ta 
świadomość staje się niezbędna, gdy osiągacie zrozumienie, że jesteście 
częścią boskości i z tego powodu zostaliście wyposażeni w moc, ogra-
niczaną przez czas i przestrzeń, do tworzenia okoliczności i wydarzeń 
najbardziej odpowiadającym waszym ewolucyjnym potrzebom. Nie ist-
nieje nic we wszechświecie, co nie podlega zmianom lub nie jest podatne 
na modyfikację. Skutki i przyczyny znajdują się pod waszą jurysdykcją 
i kontrolą, jeśli jesteście zdolni do przyjęcia odpowiedzialności za zmia-
nę, wzniesienie i komunię z boskimi planami harmonii, światła i wiecz-
nej duchowej obfitości.

Postawa w życiu jest jak nuta w muzycznym utworze, łącząca się  
z innymi dźwiękami w całość, decydująca o tym, jak będzie brzmiała 
cała kompozycja. Innymi słowy rządzi ona całą muzyczną strukturą.  
Poprzez postawę uzyskacie dostęp do modyfikowania elementów - nut,
aby brzmiały tak, jak wy tego chcecie i aby efekt był taki, jakiego ocze-
kujecie. Można to zastosować w waszym życiu, w którym przyczyną 
cierpienia i bólu jest chaos, zamieszanie i bezwład spowodowane wa-
szym lenistwem oraz brakiem woli. Dzieje się tak, ponieważ nie jeste-
ście dostrojeni - można powiedzieć - nie jesteście wrażliwi na postawę 
adekwatną do okoliczności w odpowiednim czasie. 

Życie na planach odnowy jest jak koktajl, niezwykle esencjonalny ze 
względu na połączenie różnych składników. Kiedy nie jesteście świa-
domi tego, co się dzieje, wtedy tworzycie nieharmonijne sytuacje, peł-
ne udręki, strachu, mnóstwa zamieszania i wewnętrznego bólu. Taki 
sposób stawiania czoła życiu jest właśnie sposobem nieświadomym  
i nieodpowiedzialnym, powodującym wspomniane wcześniej sytuacje. 
Te niezrównoważone sytuacje wpływają na inne plany istnienia w nie-
harmonijny i negatywny sposób. Każdy skutek ma przyczynę, nie tak od-
ległą w czasie. Tą przyczyną jest myśl generująca działanie. Wszystko 
jest równocześnie ze sobą powiązane. Jeśli zatrzymacie się na moment 
i zastanowicie nad uniwersalnym, egzystencjalnym mechanizmem, spo-
strzeżecie, że nieodpowiedzialność, niedbalstwo i unikanie rzeczywi-
stości nie jest tym, co jest najwłaściwsze dla waszego życia. Jesteście 
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wszyscy uczestnikami i jednocześnie kierującymi egzystencjalną sce-
ną, którą wybraliście dla waszego życia. Jednakże musicie się nauczyć  
i zrozumieć, że macie moc modyfikowania kursu wydarzeń, jeśli waszym
celem jest sublimacja i transmutacja życia w wirze wiecznej doskonało-
ści duszy. Wasza dusza w rozpaczliwy sposób usiłuje dokonać projekcji 
siebie w sferę raju duchowej doskonałości. To, kim jesteście, to skutek 
waszej mentalnej dyspozycji. Wasze myśli są kierowane przez kom-
pleksowy program, który wcześniej wprowadziliście i który przejawia 
się w trójwymiarowej przestrzeni i czasie, które wybraliście, aby żyć. 
Wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, niż jesteście to sobie  
w stanie wyobrazić. Aby nie zagubić się w niepotrzebnych filozoficznych 
i naukowych dyskusjach, pozwólcie nam powiedzieć, że przestrzeń egzy-
stencjalna, przydzielona wam na planecie Ziemi, stanowi program roz-
wijany od eonów. Program ten ulegał zmianom odpowiednio do przero-
bionych lekcji. Teraz znajdujemy się w początkach Trzeciego Tysiąclecia 
i ponownie nastąpią zmiany, które wpłyną na przyszłe generacje. Waszą 
pracą jest odnowienie klas dla studentów, którzy są gotowi otrzymywać 
nowe instrukcje i zaszczyty związane z ukończeniem nauki - osiągnię-
ciem nowego poziomu z wielowymiarową kosmiczną świadomością, dla 
której możliwości działania i tworzenia są nieskończone. Wszystko to 
stanie się możliwe, gdy dostroicie się do  wibracyjnych wzorców najbar-
dziej rozwiniętych i świetlistych rejonów wszechświata.  

Wszystko w końcu jest posłuszne wspólnemu czynnikowi, którym 
jest właśnie postawa. To sposób skupiania uwagi, odczuwania i po-
strzegania życia ludzi, istot i rzeczy będących elementami wielkich eg-
zystencjalnych puzzli, których częścią wszyscy jesteśmy. Wielokrotnie 
moglibyście uniknąć bolesnych sytuacji, po prostu zmieniając waszą 
postawę na powodującą harmonię, a nie jej brak. Nieharmonijna posta-
wa generuje niebezpieczny prąd energii powodujący emocjonalne tarcia,  
a to zanieczyszcza organizm i astralny plan planety Ziemi. Rozwija-
nie harmonijnej postawy nie oznacza, że okoliczności modyfikują wzor-
ce. Przeciwnie, czerpiecie je u podstaw i łączycie się z nimi, czyniąc je 
własnymi transmutujecie je dzięki waszej mocy transformacji; tej mocy, 
której nie umiecie używać w odpowiedni sposób, a gdy już jej używacie 
to po to, aby niszczyć.

Bycie nowym człowiekiem - uczestnikiem Wodnikowego stołu, ozna-
cza świadomość aspektów składających się na różne poziomy rozwoju 
istoty ludzkiej. Istnieją istoty, które musiały ciągle powtarzać swoje 
lekcje w długiej i powolnej podróży prowadzącej przez szkoły odnowy. 
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Ci, którzy zakończyli różne fazy procesu nauczania i zintegrowa-
li właściwe im kody, nie są świadomi, że ich prawdziwa tożsamość 
egzystuje na innych planach i planetach światła. Znajdują się oni 
w stanie zamrożenia energetycznego, czekając na stanie się świa-
domym, że mogą na nowo powrócić do życia i kontynuować proces 
wzniesienia, a nie dydaktyczny karzący proces karmiczny. Dla wielu 
istot wszechświata ten proces wydaje się być najbardziej wskazany 
w konsekwencji łamania przez nie prawa oraz niedoskonałości moral-
nej, etycznej i duchowej. Jednakże istnieje inna możliwość, bardziej 
konstruktywna niż ta oparta na parametrach zmierzającej do popra-
wy i reedukacji buntowniczych tendencji. Mówimy o świetlnej drodze 
integracji całej mądrości zawartej we wszechświecie i zdeponowanej  
w pewnych regionach, w których cały nieskończony wszechświat może 
mieć do niej dostęp. Miejsca te nazywamy Sanktuariami Świętych 
Nauczycieli. Są one obszarami we wszechświecie, o wysokiej często-
tliwości i duchowej wibracji. Tylko ci, którzy odznaczają się genety-
ką i wibracyjnymi wzorcami niezbędnymi do życia w rajskich świa-
tach, mają możliwość wejścia do nich. Tam są następnie przyłączani 
przez hierarchiczne plany nieskończonej doskonałości. Podsumowu-
jąc, wszystko to jest związane z tematem, który omawiamy - posta-
wą. Postawa stanowi pomost w kierunku energetycznej i wibracyjnej 
jedności, pomimo urozmaicenia rządzącego całym wszechświatem. 
Najbardziej rozwinięte istoty wszechświata, kierujące planami na-
uki i poprawy, to istoty, które osiągnęły poziomy kwantowej ewolucji  
i zgodności. Osiągnęły to dzięki pozytywnej i konstruktywnej postawie 
w stosunku do ich własnego procesu ewolucyjnego oraz procesu tych,  
z którymi dzielili swoje istnienie w określonych punktach w czasie.

Nie jesteście wykluczeni jeśli chodzi o osiągnięcie poziomów nieskoń-
czonej doskonałości, ale musicie rozpocząć od przemierzania etapów do-
skonałości relatywnej. W tych fazach nieskończoność rozpoczyna swo-
ją ekspansję w cyklicznym, spiralnym ruchu w czasie i przestrzeni, aż 
spowoduje odwrócenie energii w kierunku planów światła. Jesteście do 
tych planów przyciągani przez siłę dośrodkową i w zależności od waszej 
wibracji jesteście przez nią absorbowani. Dlatego podkreślamy ten, tak 
istotny, aspekt. Jeśli jesteście zdolni do przyswojenia i przyłączenia go 
w waszym życiu, bardzo szybko osiągniecie plany pozostające w zgod-
ności z egzystencjalnymi wymaganiami waszego procesu ewolucyjnego. 
Świadomość tego implikuje zaakceptowanie transformacji, która nastą-
pi we wszystkich obszarach waszego życia. Będziecie również oddzia-
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ływać na waszych współbraci oraz biologiczną, energetyczną, astralną 
i przyczynową przestrzeń innych istnień, włączając w to waszą planetę 
Ziemię, wielką mateczną komórkę utrzymującą wasz proces ewolucji, 
od etapów najbardziej podstawowych do tych najbardziej istotnych.

Chcielibyśmy zilustrować temat postawy konstruktywną opowie-
ścią, aby wasze linearne umysły mogły zrozumieć w praktyczny sposób 
o czym mówimy. Jeśli nie będziecie się sprzeciwiać zabierzemy was do 
magicznego miejsca, które nie znajduje się daleko od was, a które posłu-
ży nam jako kontekst, w którym to kosmiczne opowiadanie się rozwinie. 
Jeśli jesteście gotowi, zabierzemy was tam. Jedyne co musicie zrobić, to 
uruchomić waszą wyobraźnię i świadomą wizualizację, dobrze?

Jeśli takie będzie wasze życzenie, będziemy podróżować do punktu 
galaktyki, która znajduje się 8,3 lat świetlnych od planety Ziemi. Tutaj 
odnajdziemy centrum reorganizacji, kreacji i powstawania programów 
ewolucji. Miejsce to przeznaczone jest dla tych istot, które ciągle jesz-
cze nie przyłączyły holistycznych wartości kosmicznej świadomości. 
Istoty z różnych części wszechświata i różnych cywilizacji przybywają 
tu i są przeprogramowane przez inne istoty, których zadania polegają 
na przekazywaniu przybywającym, wartości Świadomości Chrystu-
sowej, znanej również jako uniwersalna integracja. Po zmianie progra-
mów, przybysze mogą współpracować w ramach innych programów 
galaktycznej ekspansji planetarnej świadomości w całym kosmicznym 
porządku. Musicie użyć swojej zdolności wizualizacji i wyobraźni, a my 
was poprowadzimy. Gotowi?

Zamknijcie oczy na kilka minut i skoncentrujcie się na waszej klat-
ce piersiowej, gdzie odnajdziecie centrum zielonej energii. Tutaj, kiedy 
pozostajecie w harmonii, przejawiają się uczucia – zdolność wnikliwo-
ści i percepcji wibracji pochodzących z królestwa duchowego. Wówczas 
energetyczne siły porządku, harmonii i spokoju jak również zrozumie-
nia, tolerancji i współczucia wytwarzane są w spontaniczny i świetlisty 
sposób. To napełnia was świadomym i inteligentnym promieniowaniem 
jako istoty światła, którymi w esencji jesteście.

Skoncentrujcie się przez moment na energii serca i sprowadźcie do 
niego harmonię. Poczujcie siebie jako istoty światła i wieczności, który-
mi wasza esencja jest, ale teraz pozostaje zmaterializowana w bardziej 
gęstym czasie i przestrzeni. Podczas gdy wasza uwaga jest skupiona na 
sercu dodajcie doskonały geometryczny element, kulę, z której wywodzą 
się wszystkie inne kształty tworzące wszechświat. Kula ta jest kolo-
ru złotoróżowego. Zobaczcie teraz jak wibruje i połyskuje intensywnie  
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w okolicy waszej klatki piersiowej przynosząc spokój i rodzaj duchowej 
ekstazy napełniającej was uniesieniem i świadomą ekspansją. Teraz 
wznieście kulę do szóstego centrum energii zlokalizowanego pomiędzy 
brwiami. Skupiając waszą uwagę i rozwijając wewnętrzną wizję poczuj-
cie jak kula zmienia się w fioletowo-srebrną i  intensywnie rozprzestrze-
nia się w waszej głowie. Jej złote promienie rozgrzewają wasze ciało. 
Następnie zwizualizujcie jak wasze Wyższe Ja - Duchowa Esencja - 
zmniejsza się i wnika w kulę. Kula stopniowo rozprzestrzenia się poza 
ograniczenia waszego ciała. Ostatecznie kula, w spiralnym ruchu, pro-
jektuje siebie poprzez wrota czasu i lądujecie w miejscu, którego nigdy 
wcześniej nie widzieliście. Opiszemy w skrócie to miejsce, lecz będzie 
lepiej, jeśli sami je zobaczycie.

Wchodzicie w strefę, w której atmosfera jest spokojna i widzicie, 
że wszędzie promieniują kolory i stale zmieniające się geometryczne 
kształty. Efekty te wprawiają was w zadziwienie. Bądźcie cierpliwi, 
a zobaczycie jak one stopniowo dostosowują się i tworzą faliste formy. 
Ostatecznie w kilka sekund dostrzegacie, że znajdujecie się w ogromnej 
sali mającej dziwny kształt. Nie ma tu pionów ani punktów zbieżności. 
To jest jak przestrzeń bez przestrzeni. Rozszerza się i kurczy zgodnie  
z waszym nastrojem i częstotliwością wibracji. Jesteście naprawdę pełni 
szacunku dla tego, co widzicie, a wasze samopoczucie jest wspaniałe. 
Nie czujecie najmniejszego nawet odrzucenia czy zaskoczenia. To tak 
jakbyście spędzili tu całe swoje życie.  W sali wyłania się rodzaj krze-
sła. Możecie usiąść na nim wygodnie, ponieważ jest to specjalne krzesło 
dopasowujące się do ruchów waszego ciała. Teraz widzicie jak z części 
ogromnej sali wyłania się ekran. Na tym ekranie obejrzycie historię, któ-
rą pragniemy opowiedzieć, dlatego bądźcie uważni.

Widzicie miejsce, w którym panuje duża aktywność. Znajduje się tu 
wiele różnych istot. Niektóre wyglądają jak ludzie, inne są humano-
idami, a jeszcze inne stanowią genetyczną kombinację różnych gatun-
ków życia istniejącego we wszechświecie. Wszystko tu wygląda cha-
otycznie. Jednakże w tym chaosie istnieje porządek i cel. Wy jednak, 
ze względu na wasze koncepcje, edukację i karmiczne ograniczenia, nie 
możecie skupić uwagi na tej scenie w oparciu o codzienne parametry, do 
jakich jesteście przyzwyczajeni. Bądźcie cierpliwi i obserwujcie to, co 
dzieje się na scenie, która jest trochę rozproszona i niespójna dla trój-
wymiarowego umysłu oraz intelektu. Jeśli popatrzycie w górę, w prze-
strzeń powietrzną, zobaczycie mnóstwo latających pojazdów, ale nie 
są one samolotami. Wydaje się, że są kierowane to tego obszaru, a nie 
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do zewnętrznej części miasta. Na tym, co moglibyście nazwać ulica-
mi, widzicie poruszających się we wszystkich kierunkach przechodniów.  
W tej wielowymiarowej przestrzeni, wszystko i każdy może spotkać się 
z każdym z kim pragnie w każdym momencie i przejść zgodnie ze swoją 
wolą do innych planów wymiarowych. To tak jakbyście otworzyli drzwi 
swojego domu i znaleźli się na pustyni Gobi zamiast w waszym mieście. 
Tak sprawy wyglądają tutaj. Teraz widzicie kogoś, kto ma wszystkie 
charakterystyczne cechy człowieka; nazwiemy go Rasar. Wymyśla on 
samego siebie i jest jednocześnie wymyślany przez kogoś, kim był wcze-
śniej. W jego formę wymyślania siebie ingeruje ktoś, kto również my-
śli o nim. Dlatego obaj, w taki czy inny sposób, interferują w jego polu 
energetycznym. Ale  w jaki sposób wchodzą we wzajemne oddziaływa-
nie na tych poziomach? Energia, która promieniuje w tym procesie jest 
różna i część z niej nie jest harmonijna z tego powodu, że myśli jedne-
go z nich nie są wystarczająco harmonijne, współczujące i tolerancyjne. 
W konsekwencji rozstraja to ich życia i jednocześnie dotyka otoczenia. 
Nagle spostrzegacie osobę, którą nazwiemy Solco. On wędruje poprzez 
strefę naszej głównej postaci. Solco zbliża się do Rasara i w delikat-
ny sposób zatrzymuje go. Zdziwiony działaniem istoty, która przybyła 
znikąd, Rasar wymyka się z wielowymiarowej świadomości i wchodzi 
w stan świadomości linearnej. W pierwszym momencie czuje niewiel-
kie odrzucenie i to wyzwala automatycznie postawę defensywną. Nie-
znana osoba wyjaśnia, że jest jednym z agentów, których praca polega 
na oczyszczaniu astralnych i energetycznych osadów znajdujących się  
w atmosferze miasta. Ponieważ wykrył energetyczne zanieczyszczenie 
pochodzące z tego kwadrantu, natychmiast przybył, aby je skorygować. 
Rasar bardzo zdziwiony tym, co agent mu wyjaśnił, mówi, że nie ro-
zumie dlaczego został oskarżony o coś, czemu nie jest winien. Agent 
pokazuje mu detektor energetycznego zanieczyszczenia, który wskazuje 
na niego. Rasar, wprawiony w zakłopotanie i zdenerwowany stwierdza, 
że musiała nastąpić jakaś pomyłka, ponieważ on zharmonizował  tego 
ranka swoją energię. Dokonał analizy poziomu psychicznych zmian  
i stanu ciała elektromagnetycznego i wszystko było w porządku. Jednak-
że agent mówi, że dane w jego detektorze energetycznych zanieczysz-
czeń były prawidłowe. Podczas tej debaty nagle na scenie pojawia się 
kolejna istota. Pozornie nie ma nic wspólnego z sytuacją, ale w pewien 
magiczny sposób zostaje zaangażowana. Jak się wydaje ten mieszkaniec 
różnorodnego miasta był programistą regenerującym liniowe dysfunkcje 
w wielowymiarowych ciałach mieszkańców miasta. Właśnie przecho-
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dził, kiedy uległ przyciąganiu niezgodnej energii przepływającej przez tę 
strefę. Rasar i agent przedstawiają swoje wersje sytuacji we wszystkich 
szczegółach aż ostatecznie nowy bohater na scenie natychmiast pojmuje 
co się wydarzyło. Zaczyna postrzegać jak on również został zanieczysz-
czony przez działanie energii, wypromieniowanej przez tamtych dwóch. 
Spostrzega również jak jego zrozumienie  zostało przyćmione aż do 
punktu wejścia w konflikt z nimi. Sytuacja znajduje się na krawędzi za-
łamania, ze względu na niezgodę zwiększającą swój promień działania 
oraz intensywność. Przyjaciel, który spotkał się z Rasarem, spostrzega, 
że sytuacja  wpłynęła na jego zdolność utrzymania równowagi, spokoju, 
energetycznej harmonii i wibracji w jego wszystkich ciałach. Wie, że nie 
tylko on był odpowiedzialny za bycie niewystarczająco wyrozumiałym, 
współczującym, tolerancyjnym i kochającym, jak tego wymagały oko-
liczności. Kiedy staje się tego świadomy, jako istota światła, którą jest, 
przyjmuje odpowiedzialność za szczęście społeczności i ekosystemu,  
w którym żyje i decyduje się oczyścić sytuację wewnętrznie; wybacza 
sobie oraz swojemu przyjacielowi. Ta postawa powoduje powstanie 
regenerującego, uzdrawiającego i transformującego mostu ponownego 
spotkania z jego przyjacielem. W tym momencie, Solco czuje jak z głębi 
jego świadomości wyłaniają się promienie światła górujące nad napeł-
niającymi go oczyszczonymi i harmonijnymi wibracjami. W tym samym 
czasie zaczyna promieniować tą częstotliwością - konstruktywnym i bra-
terskim przepływem energii do swoich towarzyszy, którzy natychmiast 
odczuwają ten, generujący zjednoczone pole sił przepływ, w swoich cia-
łach, Pole to jest spójne, pełne miłości, zrozumienia i szacunku. Wszyscy 
są bardzo szczęśliwi i zjednoczeni znajdując się w pełnej miłości ener-
gii, która  w tym samym czasie stwarza falę ekspansywnego wzrostu, 
harmonii i światła. Fala ta pokrywa całe otoczenie powodując dostro-
jenie energetycznych niezgodności powstałych wcześniej. Ostatecznie 
wszyscy żegnają się w braterski sposób. Życzą sobie, aby bezwarunko-
wa miłość, pokora i szlachetność były na zawsze obecne w ich życiach  
i w życiach ich towarzyszy.

Poprzez to krótkie opowiadanie chcieliśmy pokazać, że postawa sta-
nowi istotny element w integralnym rozwoju w kierunku poziomów do-
skonałości i bardziej harmonijnej, twórczej, świetlistej świadomości. 
Zaistnieje wiele uciążliwości w podróży waszego życia. Nie powinni-
ście nigdy jednak zapominać, że zawsze macie środki, aby je oczyścić 
i dokonać ich transmutacji poprzez zastosowanie inteligencji dla po-
zytywnego i pełnego pojednania zrozumienia biegunowości. Wszyscy 
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oscylujecie w świecie dwoistości. Bieguny są jak katalizatory pozwala-
jące wam odkryć rzeczywistość istniejącą poza grą życia. Jest to kwestia 
nauki i osobistego wysiłku. Niezbędne do tego oczywiście są predyspo-
zycje, entuzjazm, determinacja oraz pragnienie, aby transformacja stała 
się rzeczywistością w waszym życiu, a nie tylko czasowym wydarze-
niem. Wszystko zależy od tego w jaki sposób stawicie czoła okoliczno-
ściom pojawiającym się w waszej przestrzeni nauczania. Te okoliczności 
mają bardzo konkretny cel. Jest nim pomaganie wam w rozwijaniu się  
i wchodzeniu w inne obszary wiedzy osobistej oraz uniwersalnej. Wie-
dza ta pozwoli wam odkryć kim naprawdę jesteście, skąd przybywacie  
i jaka jest ta inna rzeczywistość, która nakłada się na waszą w wielowy-
miarowym istnieniu nieskończonych możliwości. 


