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ZACHOWANIE  JAKO  ŚRODEK
HARMONIZUJĄCY

 

P        rzejdziemy teraz do innego ważnego tematu dotyczacego prze-
kształcenia energii w energię zgodną z czwartym i piątym pla-
nem wymiarowym.

Mamy na myśli zachowanie. Możemy zdefiniować zachowanie jako
zdolność rozpoznania (wnikliwości) poprzez spójny system wartości. 
Na przykład, zastanówmy się w jaki sposób ja, istota kosmiczna, wi-
brująca na innych poziomach świadomości staję się świadoma tego, 
jak moje działania wpływają w konkretny sposób na wspólnotę świa-
domości dzielących ze mną podróż? Zachowanie jest tą dziedziną ży-
cia, nad którą powinniście pracować dokonując zmian w tym obszarze.  
W czasie przemierzania planów prymitywnego ewolucyjnego naucza-
nia, zachowanie jest niezwykle ważne przy odkrywaniu możliwości gry 
reinkarnacji. Generalnie mówiąc ludzie mają skłonność do działania 
pod wpływem impulsu i nie myślenia przed działaniem. Produktem wa-
szych irracjonalnych tendencji są pozostałości doświadczeń przebytych 
w innych erach. Patrząc wstecz, nauka wymagała całkowitej integracji 
i życia w światach, w których świadomość zbiorowa była czynnikiem 
motywującym. Ciągle jeszcze niesiecie to w waszym kolektywnym, 
genetycznym, holograficznym systemie. Stopniowo osiągaliście ludzki
poziom swojego ja i nie mamy tu na myśli Wyższego ja, ale jego replikę, 
poruszającą się w trójwymiarowych planach, wędrującą i gromadzącą 
doświadczenia. Gromadziło ono różnorodne doświadczenia, doznania  
i dane, stopniowo umożliwiające mu odkrywanie i łączenie się z bardziej 
oczyszczoną racjonalną świadomością, innymi słowy Naukowym lub 
Wyższym Ja. W waszym przypadku, tak jak w przypadku większości 
mieszkańców Ziemi, przechodziliście proces gromadzenia karmicznych 
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doświadczeń, któremu podlegaliście w cyklicznej ewolucyjnej przestrze-
ni. Wielu z was pochodzi z bardzo rozwiniętych linii w kosmicznym cza-
sie. Dlatego ten moment jest tak istotny, można powiedzieć kluczowy  
i otrzymujecie w nim wiele wskazówek ułatwiających dostęp do wasze-
go królewskiego pochodzenia. Nie należycie do haniebnej przeszłości, 
tak jak wielu z was myśli. Sprawiono, abyście tak myśleli w konsekwen-
cji pewnych restrykcji wprowadzonych przez dyrektorów szkoły ewolu-
cji. Przyszłość, przeszłość i obecny moment są aspektami czasu. Wasz 
„realny” czas w rzeczywistości nie jest realny. To gra, w której musicie 
odkryć samych siebie i w procesie samoodkrywania oswoić się z innymi 
wyższymi planami egzystencji. Robicie to dopóki nie uświadomicie so-
bie, że wszystko we wszechświecie jest wzajemnie połączone i nawzajem 
się przenika. W waszym przypadku, pewne koordynaty istnienia służyły 
oczyszczeniu i motywowaniu zdolności do oczyszczania poprzez trans-
formację siebie ze względu na waszą buntowniczą i destrukcyjną naturę. 
Niemożliwe jest zaprogramowanie kolektywnej ewolucji. Jednakże in-
dywidualnie możecie wnieść wkład w rozwój kolektywnej całości w kie-
runku bardziej uniwersalnych wartości integracji, braterskiej komunii, 
szacunku i zrozumienia innych procesów ewolucji. Pozwólcie nam po-
wiedzieć, że eksperymentujecie sami ze sobą, ze wszystkimi różnorod-
nymi możliwościami działania i myślenia jakie istnieją w czasie.  Czas, 
w którym nie ma czasu istnieje jako kwantowa rzeczywistość wszech-
świata, w której wszystko jest cyklem utrzymującym siebie, kurczącym 
się i rozprzestrzeniającym do nieskończoności. Dlaczego tak się dzieje? 
Ponieważ ten kosmiczny rytm, doświadczenie uniwersalnego życia jest 
Boskim eksperymentem. Stwórca eksperymentuje, aby odkryć samego 
siebie. On kontynuuje badanie swoich nieskończonych zdolności i my 
jesteśmy częścią tego schematu.

Przyjdzie moment w waszym obecnym czasie, kiedy sprawy, które te-
raz dla was są przedmiotem badań i dyskusji w magiczny sposób znikną. 
Wydarzy się to, ponieważ rzeczywistości, które odkryjecie będą bardziej 
wzbogacające i satysfakcjonujące niż te obecne, w których pokładacie 
całą waszą nadzieję, których jesteście pewni i w które wierzycie. 

Nie jest łatwym dla nas przekazanie wam niektórych koncepcji i in-
formacji ze względu na wasze karmiczne ograniczenia, stanowiące wiel-
ką przeszkodę. Powinniście jej stopniowo się pozbywać. W rzeczywisto-
ści, wszystko jest kosmiczną grą, polegającą na nauce odkrywania celu 
gry, tego czym ona jest i na czym polega. Nie przerażajcie się. Życie 
ma wiele znaczeń, nie jest linearne, jednoznaczne ani bardzo konkretne.  
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Jest wydarzeniem twórczym, systemem samopoprawy i holistycznego 
ludzkiego rozwoju poprzez boskie kody, które musicie ponownie odkryć, 
nauczyć się rozwijać i łączyć z nimi. Teraz możemy zadać pytanie: jaką 
rolę odgrywa zachowanie  w całej tej zagadce egzystencjalnej. Jaki jest 
cel zachowania? W jaki sposób wpływa ono na nasz proces wzrostu? 
Takie pytania powinien zadać każdy, bardziej rozwinięty i dostrojony 
do nowych Wodnikowych wartości oraz pragnący stać się częścią nowej 
ludzkości. Nie ma wątpliwości, że w każdej inkarnacji - egzystencjal-
nej ekspresji - zamierzacie rozwijać nowe tendencje, wartości i postawy, 
które wpłyną na wasze zachowanie. W tym samym czasie, w nieunik-
niony sposób, oddziałuje to na rasę ludzką jako całość przyjmującą pew-
ne wartości, tendencje, postawy i koncepcje życia. Wszystko pozostaje 
ze sobą we wzajemnej relacji i wszystko zależy od wszystkiego. Jest to 
prawo równoważenia, oczyszczania działania i integralnego nauczania. 
Większość ludzi nie jest świadoma zachowania, jakie rozwijają podczas 
swoich żyć i w jaki sposób pozostawia ono stały ślad w ich genetycznej 
świadomości. Temat jest bardziej złożony, niż możemy się nim zająć, 
ale próbujemy ułatwić jego zrozumienie, byście mogli łatwiej go przy-
swoić. Nie chcemy przytłoczyć was tym tematem, jako, że wymaga on 
od nas wielkiego wysiłku i zainwestowania energii, abyśmy mogli go 
rozwijać. Naszym jedynym motywem jest, i jeszcze raz to powtórzy-
my, MIŁOŚĆ; pragniemy, abyście wzrastali, dojrzewali i osiągali mi-
strzostwo. To jest klucz stanowiący dostęp do szczęścia oraz sukcesu 
w królestwie duchowym i w życiu. Wszyscy jesteście nam drodzy i z tej 
uniwersalnej przesłanki bezwarunkowej miłości staramy się przybliżyć 
wam ten cel w waszym umyśle. To, co we wszechświecie najlepsze, naj-
piękniejsze i najbardziej wysublimowane może być odnalezione w wa-
szym wewnętrznym ja. Jesteśmy tu, aby wam pomóc odnaleźć i odkryć 
to. Wszyscy jesteście członkami wielkiej uniwersalnej rodziny, w której 
nie istnieją żadne bariery. Tylko światy ograniczane przez ego, separa-
tyzm i buntowniczą postawę są wykluczone z uczestnictwa i cieszenia 
się darem, który my, istoty bardziej rozwinięte, oferujemy wam.

Po prostu chcemy, abyście byli świadomi jednej rzeczy: zorganizowa-
nie tej pracy, programu, nadzorowanie go i wybieranie osób, poprzez któ-
re przekazujemy informacje wymaga wielkiego wysiłku z naszej strony. 
Mówimy w ten sposób, abyście mogli docenić temat i przesłanie książki 
oraz potraktować ją na serio, szczerze i uczciwie. Ta informacja bardzo 
wam pomoże i jeśli zastosujecie ją w praktyce, uzyskacie widoczne i ko-
rzystne rezultaty. Poczujecie się również lepiej i staniecie się inni.  


