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Najgłębsze ciemności ...  
 
rozprasza światło małej świeczki! 
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Obserwuj swoje ciało, swoją osobowość, swoje popędy, swój 
umysł, swoje uczucia, swoje ego (ja).  
 
Wznieś się z poziomu identyfikacji z narzędziem doświadczenia 
i dostrzeż tu i teraz kim naprawdę jesteś, byłeś i zawsze 
będziesz. 
 
Od teraz żyj z tą Świadomością! 
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Przedmowa  
 
Większość ludzi obecnie postrzega:  

 
Na całym świecie zachodzą zmiany ... 

 
Po raz pierwszy wspólnie przeżywamy globalne wydarzenia, które 
mają wpływ na nas wszystkich i zmieniają nasze dotychczasowe 
życie. Wszystkie wcześniejsze porównywalne zjawiska: kryzysy, 
wojny, katastrofy ograniczały się do odizolowanych, odrębnych 
regionów.  
 
W odpowiedzi na te wyzwania uciekają się niektórzy w bezkrytyczną 
akceptację propagandy z podobnymi poglądami, inni w bezpodstawne 
napędzanie strachu, jeszcze inni w udawaną obojętność, a reszta w 
beznadziejne teorie spiskowe. Łączy ich ponury światopogląd pełen 
lęków, zmartwień i materialnego zniewolenia.  
 
Kryzysy konfrontują nas zewnętrznie jak lustro z tym, co jest w nas. 
Czynią widzialnym to, co nierozpoznane lub niedokończone. Aktualne 
wydarzenia na świecie są okazją, która jak szczeble na drabinie 
wspiera nas w patrzeniu na nasz doświadczany świat z wyższej 
perspektywy. Poprzez presję i ciasnotę jesteśmy zmuszeni do 
rozpoznania:  
 

KIM NAPRAWDĘ JESTEŚMY I JAKI MAMY POTENCJAŁ. 
 
Największa bitwa ludzkości nie jest przeciwko wirusom, terrorystom 
czy dysydentom, jest wewnętrzną bitwą przeciwko przytłaczającym 
iluzjom naszych własnych myśli, uczuć i instynktów. Nasi wrogowie nie 
są na zewnątrz! Toczymy wojnę z naszymi przekonaniami. Tak długo, 
jak wierzymy w tę kolorową mydlaną bańkę a interpretację wyglądu 
zewnętrznego uznajemy za całą prawdą, jesteśmy bezsilni.  
 
Aktualne wydarzenia są doskonałą okazją do dokonania skoku w 
świadomości wspólnie, jako ludzkość, jako całość. Rzeczywistość jest 
poza granicami naszej wyobraźni. Żeby ją dostrzec, musimy się 
najpierw obudzić. Dzisiejsza sytuacja jest globalnym wezwanie do 
przebudzenia skierowanym do nas wszystkich.  
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Można to porównać do potężnego dźwięku, niejako specjalnej 
wibracji, która budzi nas z hipnotycznego snu ograniczonego świata 
zmysłów i wzywa do kontemplacji nad wszechobecną i ponadczasową 
rzeczywistością. Nasza dotychczasowa i dobrze znana codzienność 
jest postrzegana przez coraz większą liczbę ludzi jako to, czym jest 
naprawdę. Jest ona przesiąknięta egoistycznymi i złośliwymi 
tendencjami, które sprawiają, że człowiek czuje się oddzielony od 
swojej prawdziwej natury i stworzenia. Ta materialistyczna 
"normalność" lekkomyślnej i nieodpowiedzialnej interakcji z naszymi 
bliźnimi i z brakiem szacunku dla Stworzenia dobiega końca.  
 
Normalność, jaką jeszcze znamy, zanika w ten sam sposób, w jaki 
dzień zaczyna się, a noc kończy -wraz ze wschodem słońca. Nie mogą 
temu zapobiec ani głośne demonstracje, ani aktywny opór, ani 
gwałtowne rewolucje. Mogą one na krótką metę opóźnić proces 
zmian, ale nie zatrzymać go lub jemu zapobiec. Niektórzy ludzie 
chcieliby z największym wysiłkiem reanimować stare, dobrze nam 
znane życie. Ale tak jak fizyczne narodziny nie mogą być odwrócone, 
tak i te zmiany nie mogą być zatrzymane. Wspólnie przeżywamy 
duchowe narodziny, które są przebudzeniem ludzkości do nowej ery. 
W tej fazie są obecne istoty z różnych etapów ewolucji, aby wspierać 
ludzkość w tym doniosłym wydarzeniu, w tych narodzinach. 
 
Tysiące ludzi na całym świecie przeżywa proces przebudzenia, który 
jest wymuszony przez kryzysy, restrykcje, anonimowość, izolację, 
ograniczenia przestrzenne, pozorne lub rzeczywiste katastrofy i 
podsycane lęki. Każdy człowiek zostaje zmuszony do opuszczenia 
swojej strefy komfortu ze starymi iluzorycznymi zabezpieczeniami w 
sposób, który go szczególnie dotyka.  
 
Ten film ma służyć jako przewodnik dla tych, którzy już otrzymali 
pozwolenie na lekkie otwarcie jednego oka. Tym, którzy nadal 
uwięzieni są w iluzji i identyfikują się ze swoimi narzędziami 
doświadczania jak: ciało, zwierzęce instynkty, umysł, emocje lub 
osobowość, nie może zaoferować ten film żadnej pomocy, ponieważ 
nie posiadają oni warunków wstępnych koniecznych do prawdziwego 
zrozumienia, ani nie mogą świadomie użyć instrumentu wyższej 
percepcji, aby zweryfikować te słowa. Ich słabo rozwinięty, czysto 
racjonalny intelekt angażuje się w łańcuchy rozumowania i ostatecznie 
nie jest w stanie rozpoznać żadnego rozwiązania dla obecnych i 
przyszłych zadań ludzkości.  
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Ten film jest jeszcze mniej odpowiedni dla nie przebudzonych ludzi, 
którzy są uwikłani w intelektualne sztuczki i dogmaty profanacyjnych 
filozofii, w wieżę z kości słoniowej tak zwanych nauk lub w fałszywe 
religie. Impulsy płynące z tego filmu utrwalałyby tylko ich błędną 
identyfikację z materią i mnożyły by w nich bolesne emocje takie jak 
odrzucenie, ignorancja, arogancja, agresja, panika, nienawiść, strach, 
separacja, wyrzuty, złość czy wrogość. 
 
Ludzkość znajduje się na progu duchowego przełomu. Niezależnie od 
wszelkich zewnętrznych pozorów, jesteśmy prowadzeni na naszej 
ścieżce do samorealizacji, wolności, odpowiedzialności za siebie i 
rozwijania naszego twórczego potencjału. Ci, którzy znajdują się w 
duchowym procesie narodzin lub już doświadczyli narodzin, mogą i 
powinni sprawdzić wszystkie opisane poniżej impulsy pod względem 
poprawności i uzupełnić dla siebie te aspekty, które nie zostały 
wymienione, poprzez indywidualny dostęp do swojej prawdziwej 
istoty.  
 
Wraz z Wiekiem Przebudzenia kończy się błędna tyrania człowieka 
kierującego się rozumem! 
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Hierarchia usług 
 
Tak jak słońce oświetla dzień i jest centrum naszego małego układu 
słonecznego, tak całe życie tutaj na ziemi jest uzależnione od jego 
pracy. Wpływ słońca jest nie tylko materialny, ale przede wszystkim 
duchowy. Ważne jest też, że nasz układ słoneczny obraca się wraz z 
innymi układami słonecznymi wokół centralnego większego słońca, 
które wywiera jeszcze poważniejszy wpływ na nasze życie. Wszystkie 
galaktyki nieskończonego wszechświata obracają się kolejno wokół 
gwiazdy centralnej, która wywiera największy wpływ na nas 
wszystkich. Gdy dochodzimy do wyższej świadomości, 
uświadamiamy sobie, że planety, słońca, deszcz, wiatr, kamienie, 
obrazy mentalne, emocje itd. są żywymi jednostkami świadomości.  
 
Przyziemny materialistyczny pogląd jest ograniczony do niższego 
intelektu i dlatego nie jest w stanie dostrzec, że wszystko jest żywe we 
wszystkich światach. Całe stworzenie jest bowiem wyrazem życia. 
Obecna zmiana jest wynikiem żywej wibracji działającej na ludzkość i 
poważnie przyspieszającej ewolucję. W całym kosmosie istnieje 
hierarchia miłości i służby. Najwyższa świadomość jest centralną 
gwiazdą, wokół której wszystko się kręci. Swoją siłą przyciągania 
podtrzymuje wszystko i wypełnia wszystko miłością. Hierarchiczne 
struktury można również zaobserwować w przyrodzie. Istnieją 
stopniowe poziomy świadomości, a mianowicie najpierw królestwo 
minerałów, potem królestwo roślin, królestwo zwierząt, a na końcu 
królestwo ludzkie. Ponad sferą zwykłego człowieka stoi człowiek 
przebudzony. Etapy świadomości nie kończą się jednak na tym 
poziomie, lecz rozwijają się stopniowo poza nim. Im wyższa 
świadomość i wyższy poziom ewolucji, tym większa sfera wpływów. 
 
Na scenie politycznej jeszcze nie przebudzonych decydują populizm, 
propaganda, kłamstwa, wady charakteru, obietnice, pochlebstwa, 
oszczerstwa, agitacja, itd. na porządek dzienny. Ci polityczni 
protagoniści są wybierani przez ludzi, którzy również nie są jeszcze 
przebudzeni. Dla przebudzonego społeczeństwa te kategorie nie będą 
miały żadnego znaczenia. 
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Istota ludzka posiadająca najwyższą przebudzoną świadomość, 
słysząca wezwanie i posiadająca wewnętrzne upoważnienie do 
świadczenia szczególnej służby, będzie w przyszłości kierować całą 
ludzkością na całym świecie. "Demokratyczne" wybory przez 
większość nie będą potrzebne, ponieważ ci, którzy są naprawdę 
przebudzeni, rozpoznają i będą wspierać tego przywódcę ludzkości 
wszystkimi swoimi możliwościami. Będą postrzegać go jako postać 
wiodącą i jako to, czym jest. Nie prowadzi to jednak do nowego kultu 
osobowości, ale do wspólnej służby dla dobra ludzkości. W tym celu 
konieczne jest, aby wystarczająco duża liczba ludzi była do pewnego 
stopnia przebudzona i mogła to wszystko dostrzec.  
 
Do tego czasu miraże, fatamorgany wciąż zniekształcają początkowy 
etap przebudzenia ludzkości. W tej trudnej fazie przejściowej tylko 
rada mądrych może sumiennie poprowadzić ludzkość. Rada ta składa 
się z mądrych ludzi, którzy sami są do pewnego stopnia przebudzeni 
i którzy wspólnie podejmują decyzje dla dobra ludzkości. Przywódcę 
ludzkości lub światowego suwerena można porównać do dyrygenta 
wielkiego chóru. Jego zadaniem jest koordynacja współdziałania 
poszczególnych śpiewaków i nadanie materialnego wyrazu 
"wewnętrznej" melodii kosmosu. Funkcję tę pełni ten, kto ma 
najwyższą świadomość doświadczalną i odpowiednio wyćwiczone 
narzędzie doświadczania do jej wyrażania. Będzie on służył ludzkości 
jak mentor lub trener, biorąc ją za rękę i towarzysząc jej przez część 
drogi. 
 
Ten człowiek o najwyższej świadomości pochodzi z wyższego 
poziomu ewolucyjnego i będzie prowadził sprawy ludzkości na 
początku w ukryciu, a później w sposób widoczny na zewnątrz. Jest 
to nieuniknione, ponieważ im wyższa świadomość, tym większy 
promień działania. Funkcja ta nie potrzebuje zewnętrznej korony czy 
berła, aby kierować dobrobytem całej ludzkości. Przebudzeni 
dostrzegną w sobie tego Suwerena, a w jego obecności nie będą 
odczuwać innego pragnienia, niż go kochać i mu służyć.  
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Przemiana ludzkości 
 
Wszystkie kryzysy na tym świecie są kryzysami w naszej 
świadomości. Dlatego istnieje tylko jeden skuteczny na nie sposób:  
 

ZMIENIAJĄC SIEBIE, ZMIENIAMY ŚWIAT. 
 
Jeśli chcesz doprowadzić do zmiany, możesz to zrobić tylko 
zmieniając najpierw siebie. Świat zewnętrzny jest odbiciem świata 
wewnętrznego:  
 
JAK WEWNĄTRZ TAK I NA ZEWNĄTRZ - JAK NA GóRZE TAK I 

NA DOLE. 
 
Nasza świadomość jest projektorem, który sprawia, że wydarzenia, 
które przeżywamy wewnątrz, pojawiają się na neutralnym ekranie 
życia. Jesteśmy ośrodkiem ekspresji pierwotnej woli, która zawsze 
tworzy i podtrzymuje wszechświat. W związku z tym powodujemy i 
odczuwamy skutki naszej wewnętrznej istoty. Przyczyny nigdy nie są 
zewnętrzne. Zewnętrzne okoliczności nie mogą zmienić naszej 
wewnętrznej istoty, niezależnie od tego, jak bardzo nasze środowisko 
jest w stanie na nas wpłynąć. Jak tylko część ludzkości przebudzi się, 
zacznie jej zbiorowa świadomość projektować inny zewnętrznie 
doświadczalny świat, który  będzie jej odbiciem lustrzanym. 
 
Ten "nowy" świat nie będzie już odzwierciedlał tych, którzy nie 
doświadczyli jeszcze duchowych narodzin. Wewnętrzne i zewnętrzne 
naciski będą wzrastały, żeby ludzie sami doświadczyli tej 
transformacji. W przeciwnym wypadku nie będą już więcej częścią 
tego nowego ewolucyjnego strumienia świadomości.  
 
Znane złudne wzorce polityczne, ekonomiczne, społeczne, 
edukacyjne, zdrowotne, rodzinne, religijne itd. zostały wystawione na 
próbę. Są one przestarzałe, i dla przebudzonej ludzkości absolutnie 
bezużyteczne. Te stare szablony zbiorowej świadomości ludzkości są 
"perwersyjnymi" i samozachowawczymi oszołomami, które są 
odbiciem wypaczonej ludzkiej świadomości. Wiążą one człowieka z 
przyziemnym i materialistycznym spojrzeniem, ograniczając go i 
izolując. 
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Aktualne problemy lub problematyczna interpretacja okoliczności 
życia są wynikiem błędnego utożsamiania się naszej jeszcze śpiącej 
świadomości ze swoim narzędziem doświadczania. Dla śpiącego 
problemy te są nie do rozwiązania, ponieważ nie obudził się on 
jeszcze do prawdziwego życia. Wielki strach, który wielu ludzi 
odczuwa w tej chwili, jest w rzeczywistości wezwaniem, aby zbliżyć 
się do świadomości i być twórczo aktywnym tu i teraz.  
 
Ci, którzy przeżywają aktualnie proces rozwoju, postrzegają swoje  
narzędzia doświadczania (ciało, popędy, osobowość, umysł, uczucia) 
chwilami lub nawet stale z wyższego poziomu świadomości i nie 
identyfikują się z nimi albo ze swoim małym ja (ego), ani ze swoją rolą, 
wcieleniem, historią życia, zawodem, imieniem, zewnętrznymi 
formami czy wyglądem. Postrzegają siebie w wiecznym tu i teraz, jako 
doskonale świadomą istotę, poza początkiem i końcem. Rozpoznają 
pochodzenie i cel swojego prawdziwego istnienia i zdają sobie sprawę 
z tego, że mały aspekt ich Istoty zaistniał na tym świecie jako fizyczne 
wcielenie ze wszystkimi wstępnymi warunkami, aby zrealizować swoją 
indywidualną misję samoświadomości.  
 
Od początku historii ludzkości istniały "mapy", które wskazywały nam 
drogę przez labirynt życia. Ci, którzy już przeszli część tej drogi, torują 
ścieżkę dla tych, którzy podążają za nimi. W ten sposób powstały i 
nadal powstają liczne i coraz szersze ścieżki prowadzące przez ten 
sam labirynt. Niektóre ścieżki są szybkie i burzliwe, inne wolniejsze, 
ale stabilne. Od czasu do czasu trafiamy na błędne drogi i ślepe zaułki, 
które reklamowane są jako rzekome skróty. Pozornie ścieżki te różnią 
się od siebie, jednak większość z nich ma ten sam cel. W zależności 
od stopnia dojrzałości naszej duszy, zgodnie z prawem rezonansu, 
wybieramy jedną z tych dróg, która nam najbardziej odpowiada. Na 
pierwszych etapach większość ludzi potrzebuje odosobnienia i ciszy, 
aby łatwiej odnaleźć siebie. Będąc już na tej drodze nabywamy 
stopniowo umiejętności, które od czasu do czasu są wystwiane na 
próbę. W tym programie nauczania „droga do życiowego mistrzostwa” 
znajdujemy wtedy: wyzwania materialne, zawodowe, zdrowotne, 
interpersonalne i rodzinne. 
 
Tak jak różne są ścieżki, tak różne są też narzędzia. Do nich należą 
medytacje, uważność, rytuały, symbole, oddanie, modlitwy, pokora, 
służba, współczucie, dobroć, mantry, wyobrażenia, afirmacje, słowa 
mocy, ćwiczenia fizyczne, rytm, liczenie, mudry, nauki, etyka, prawa 
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moralne, asceza, posty, zachowania, ćwiczenia oddechowe, inicjacje 
i tak dalej. Te narzędzia same w sobie nie mają wrodzonej mocy aby 
doprowadzić nas do przebudzenia, ale jak szczeble drabiny mogą 
pomóc nam w wejściu na górę. Młotek jest bezużyteczny bez 
rzemieślnika, który wie, jak używać go poprawnie. W ten sam sposób 
są narzędzia świadomośći bezużyteczne, jeśli nie są w użyciu pod 
doświadczonym przewodnictwem w odpowiednim środowisku. 
Niektóre zachowania i narzędzia mogą być pomocne i użyteczne na 
jednej ścieżce, zato nieodpowiednie nawet i blokujące na innych 
ścieżkach. Niemniej jednak jest nasza codzienność na każdej ścieżce 
Szkołą Życia, w której zbieramy doświadczenia. 
 
Nie potrzebujemy dalekich podróży w poszukiwaniu egzotycznego 
mistrza w odległej jaskini, na szczycie góry, w najgłębszej dżungli lub 
w odosobnionym klasztorze. Jesteśmy teraz tutaj, gdzie jest nasze 
miejsce. Mamy teraz wszystko do dyspozycji, aby zrobić kolejny krok 
na naszej wyjątkowej drodze. Kolejnym krokiem może być edukacja w 
szkole mądrości, film, artykuł, audiobook, inspirująca rozmowa z 
kolegą po fachu lub jakieś szczególne wydarzenie. 
 
Dopiero wtedy, gdy zdobytą wiedzę zastosujemy w praktyce, w 
naszym codziennym życiu, możemy ją urzeczywistnić. 
 

KTO MA OCZY, NIECHAJ PATRZY. KTO MA USZY DO 
SŁUCHANIA, NIECHAJ SŁUCHA! 
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Nowy Porządek Świata 
 
Wielu chciałoby, aby ta mieniąca się mydlana bańka jak najszybciej 
powróciła do przyjemnego stanu komfortu, jakimi cieszyła się przed 
globalnymi kryzysami. Ale dopiero teraz widać, w jakim 
przytłaczającym złudzeniu człowiek wcześniej egzystował. Prawdziwa 
wolność jest postawą wewnętrzną. Tylko wtedy, gdy zmienimy się 
wewnętrznie, możemy doświadczyć wolności. Tak zwany "nowy" 
porządek świata jest symbolem prawdziwej wolności człowieka.  
 
Wielu szarlatanów nadużywało terminu "nowy porządek świata" dla 
swoich egoistycznych fantazji. Niemniej jednak przebudzone istoty 
ludzkie tęsknią za nowym porządkiem, który w niezafałszowany 
sposób odzwierciedlałby prawdę o twórczej świadomości człowieka. 
Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, wszyscy mamy absolutną 
moc, aby zmienić ten świat. Tego nie zrobi ani nie może zrobić dla nas 
żaden zewnętrzny polityczny mesjasz. Świat zewnętrzny w całości jest 
przykładem zbiorowej świadomości ludzkości.  
 
Pokój, wolność, życzliwość i samoświadomość przejawiają się na 
wszystkich poziomach - ale możemy i będziemy w nich świadomie 
uczestniczyć tylko wtedy, gdy najpierw uświadomimy sobie te stany w 
nas samych. Ci, którzy szli przed nami, utorowali nam drogę, a jeśli 
my obudzimy nasz twórczy potencjał utorujemy w ten sam sposób 
drogę wszystkim tym, którzy po nas będą po niej podążać. Nowy 
porządek nie oznacza wcale egalitaryzmu, ale raczej doskonałą 
ekspresję indywidualności. 
Każdy promień słońca jest inny, niemniej jednak pochodzenie 
wszystkich promieni leży w tym samym słońcu. 
 
Nawet jeśli państwa jednoczą się w jedną braterską unię, nadal 
wyrażają jej mieszkańcy swoją indywidualną osobowość związaną z 
nieidentycznymi warunkami życia. Iluzja konkurencji i separacji 
zostanie zastąpiona rzeczywistością wzajemnej współpracy. 
Ustanowiona rada mędrców będzie pracować w poświęceniu nad 
fundamentalnym postępem. Zapewni to korzystną wiedzę dla 
wszystkich gałęzi i jednocześnie stały bodziec do rozwoju wszystkich 
ludzi. Nowa zbiorowa świadomość ludzkości uzyska dostęp do 
uniwersalnej świadomości. Jak światło wskazujące nam drogę w górę 
w ciemności, wszyscy będziemy prowadzeni krok po kroku do pełnego 
rozwoju.  
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Obecnie, choć istnieją różne języki, tak jak istnieją różne państwa, 
wszystkich ludzi łączy - poza nazwami i formami - wewnętrzny język. 
Przebudzeni będą trenować swoją sferę mentalną, aby wyrażać ten 
uniwersalny język za pomocą symboli. W ten sposób twórczy plan 
kosmosu realizuje się poprzez człowieka. Człowiek staje się 
świadomym współtwórcą ewolucji na wszystkich płaszczyznach bytu. 
W myślach i słowach przebudzonych kształtuje się nieomylna 
mądrość. Tylko ten, kto rozumie człowieka w jego całości, rozumie 
również Stworzenie lub Stwórcę! 
  



 

17 
Pamiętaj o swoim prawdziwym ja! 

Religia i duchowość 
 
W tej kończącej się fazie historii ludzkości jest rzeczą naturalą, że 
niczego nie podejrzewający politycy, jak również przedstawiciele 
religijni wciąż jeszcze schlebiają samolubstwu lub egoizmowi 
człowieka. Przez tysiące lat religie były nadużywane jako narzędzia 
do manipulowania, wykorzystywania i kontrolowania ludzi. W 
ubiegłym wieku rolę religii zastąpiła materialistyczna nauka z jej 
wypaczonym, ograniczonym do pozorów światopoglądem. Od tego 
czasu wiedza została sprzeniewierzona, aby nadal manipulować, 
wykorzystywać i kontrolować ludzi. Ani religia, ani nauka nie są z 
natury złe. Tylko samolubni i skorumpowani ludzie wykorzystują je do 
własnych samolubnych i skorumpowanych celów. 
 
Tak długo, jak człowiek nie ma dostępu do wyższej świadomości, 
brakuje mu sumienia i orientacji, aby konstruktywnie wykorzystać te 
narzędzia.  
 
Tak długo, jak oczywista wiedza o prawdziwej naturze jest ukryta, tak 
długo błędny człowiek ma tendencję do oszukiwania swoich bliźnich. 
Zło jest wtedy zaprezentowane jako coś dobrego i w ten sposób 
nadużywa się zaufania ludzi. W zniekształconym obrazie siebie 
rzekome prawo mas stało się cenniejsze niż prawo jednostki. To, że 
wielu lub większość ludzi wierzy w pewną rzecz lub robi to w określony 
sposób, nie oznacza, że jest to słuszne lub cnotliwe. Wręcz 
przeciwnie, autentyczność przeszłości w imponujący sposób dowodzi, 
że wszystko, co do tej pory masy interpretowały jako "normalne", jest 
w rzeczywistości odwróconym obrazem świata. Każda jednostka 
świadomości jest żywa i stanowi niezbędną część twórczego planu. 
Ten ewolucyjny "plan" ujawnia się niezależnie od wszelkich religijnych 
nauk iluzorycznych!  
 
Od początku stworzenia istniały przebudzone osoby, które czasami 
zapisywały się w historii ludzkości jako wielcy mędrcy. Mędrcy ci byli 
również płodnym źródłem dla wielkich religii świata. Najważniejsze 
mądrości zostały sformułowane przez nich lub ich uczniów w pismach 
dydaktycznych. Niemniej jednak, potrzebujemy wyższej percepcji, aby 
móc czerpać z nich tę mądrość. Prawie żaden z tych uświadomionych 
nie zamierzał zakładać religii. Chcieli raczej oświetlać drogę 
poszukiwaczom duchowego światła. 
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Jednakże gdy tylko pierwsi uczniowie utracili dostęp do wyższej 
świadomości, czyli swojej wyższej istoty, zaczęły powstawać 
niebezpieczne i złudne religie, których jedynym celem było 
zniewolenie i wyzysk jeszcze nierozwiniętej ludzkości. Te trywialne i 
materialistyczne kulty wraz ze swoimi przywódcami były i są 
uwięzione w swoje jedynie organoleptyczne doświadczenia i 
niezdolne do wyrażania wyższej świadomości. Interpretują oni słowa 
"świętych" pism za pomocą ślepego intelektu i w ten sposób utrudniają 
sobie i swoim zwolennikom dostęp do prawdziwej drogi 
samopoznania, która w konsekwencji uczyniłaby ich zbędnymi. Takie 
instytucje religijne stopniowo tracą rację bytu. Ich intelektualna, błędna 
interpretacja natury człowieka, jego pochodzenie i cel bledną, żeby 
stopniowo zaniknąć.  
 
Wraz z przebudzeniem kończy się wszelki fanatyzm. Większość 
dyscyplin naukowych, religijnych czy duchowych ogranicza 
wszechobecną prawdę. Ich zwolennicy mają tendencję do fanatyzmu, 
ponieważ nie mają możliwości dostępu do wyższych wymiarów, do 
uniwersalnej świadomości ani do twórczych perspektyw własnej istoty. 
W rezultacie błądzą w niewiedzy, kłótniach, oszczerstwach, opresji, a 
także arogancji i zwalczają tych, którzy inaczej interpretują lub 
postrzegają zjawiska lub ich przyczyny.  
 
Podobnie postępują ludzie na rzekomo "duchowych" ścieżkach, 
którym wydaje się, że są przebudzeni i którzy grając rolę oświeconych, 
nadal identyfikują się jedynie ze swoim narzędziem doświadczania. 
Udając, że doświadczyli przebudzenia wyższej świadomości śnią 
nadal. Jednak sen pozostaje zawsze tylko snem. Dla tych, którzy 
budzą się do rzeczywistości swojego prawdziwego istnienia, zaczyna 
się życie twórcze. Prawdziwie przebudzony dostrzega każde jak on 
sam przebudzone indywiduum. A o ile osiągnął on pewien poziom 
rozwoju świadomości jest on w stanie  niezależnie od miejsca i czasu 
rozpoznać na jakim stopniu jest ta druga osoba. 
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Istnieją i zawsze istniały liczne nauki, nauczyciele i środki 
wspomagające człowieka w celu dotarcia do wyższej Świadomości. O 
ile dążymy do takich cnót jak miłość, jedność, pokój, życzliwość, 
dobroć itd., to automatycznie zbliżamy się do prawdy, a więc do swojej 
prawdziwej istoty. Jakimi ścieżkami duchownymi podążamy w naszym 
poszukiwaniu jest uzależnione od indiwidualnego potencjału duszy. 
Te liczne ścieżki reprezentują różne spojrzenia na rzeczywistość. 
Wiele dziedzin, które obecnie są przypisywane "duchowości", staną 
się w przyszłości częścią konwencjonalnego szkolnego rozwoju 
dzieci. 
 
Istotną rolę będą pełnić nowi kapłani. Ci przebudzeni księża powrócą 
do swoich prawdziwych korzeni i będą wykonywać swoje pierwotne 
zadania. Zbiorowa świadomość ludzkości przejawia się jako świat 
zewnętrzny. Z niej będą wybierani przebudzeni kapłani, żeby 
kultywować ją jak ogród. W niektórych religiach mówi się, że ich 
zadaniem jest zbilansowanie zbiorowej karmy, albo inaczej 
„zadośćuczynienie”. Karma to prawo przyczyny i skutku. Wszyscy 
podlegamy jej czyniąc coś i ponosząc tego konsekwencje. 
 
Każdego dnia, w obecnej zbiorowej świadomości ludzkości, mnożą się 
błędy, złośliwe popędy, destrukcyjne połączenia. Większość z tych 
wzorców nie może być zrównoważona w jednym wcieleniu. Wszystkie 
złe myśli, uczucia, czyny pociągają za sobą odpowiedni skutek.  
 
Wybranym kapłanom powierzona zostanie również  pomoc ludziom w 
zrównoważeniu ich indywidualnej karmy lub przeznaczenia. W ten 
sposób karma zbiorowa staje się coraz bardziej świetlistym wyrazem 
przebudzonej ludzkości.  
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Prawo 
 
Zarówno dla przebudzonych, jak i dla jeszcze śpiących obowiązują 
uniwersalne prawa życia. W tym filmie wyjaśnimy kilka z tych praw i 
damy Wam parę wskazówek. Te podstawowe prawa ukazują działanie 
niezawodnej sprawiedliwości we wszystkich okolicznościach życia. 
 
Reguły i wolność wydają się sobie przeczyć, a jednak są ze sobą 
powiązane. Zrozumienie doskonałego Prawa wypełni przebudzoną 
ludzkość i poprowadzi ją na ścieżce wyzwolenia. Dążenie do wolności 
wynika z prawdziwej natury człowieka. Istota ludzka jest czymś więcej 
niż tylko widzialnym, materialnym ciałem. Jest wehikułem, pojazdem 
dla niewidzialnej istoty, która używa go, żeby móc siebie objawić. 
Współczesny człowiek nie może sobie jeszcze wyobrazić prawdziwej 
wolności, ponieważ doświadcza siebie na co dzień jako coś 
"oddzielonego" od swojej prawdziwej istoty, ponieważ jeszcze się nie 
obudził.  Przez tysiąclecia człowiek identyfikował się ze swoim „ego”, 
z powodu czego był zniewolony przez swój umysł, swoją osobowość 
(uczucia, popędy) i swoje ciało. To fałszywe utożsamianie się z tym 
pojazdem ogranicza nas w przeciwieństwie do prawdziwego „ja”, które 
zna tylko wolność. 
 
W nierównym zwierciadle okoliczności życia widzimy tylko 
zniekształcone formy i w konsekwencji osądzamy w zniekształcony 
sposób. Świat (jako stworzenie, dzieło) jednak nie jest interpretacją 
naszych zniekształconych zmysłów, lecz wszechogarniającą nas 
interakcją żywych ośrodków świadomości o różnych stopniach 
rozwoju, wyrażających sprawiedliwą wolę Uniwersalnej Świadomości.   
 
Świadomość jednostki jest kroplą w Zbiorowej Świadomości. Nasza 
Indywidualna Świadomość jest odpowiedzialna za nasz indywidualny 
mały los z unikalnymi doświadczeniami życiowymi. Świadomość 
Zbiorowa projektuje z wnętrza siebie świat zewnętrzny, tak jak go 
doświadczamy na co dzień. A że nadal przesiąknięta jest iluzją 
oddzielenia i osobności z ograniczoną błędną identyfikacją, 
odzwierciedlają zewnętrzne okoliczności życia niewolę, a nie wolność. 
Poprzez nasze indiwidualne przebudzenie, przekształca się  
stopniowo zbiorowa świadomość, co ma ogromny wpływ na zmianę 
naszego całego świata. Życie przebudzonych jest zgodne z Prawem i 
odznacza się przejęciem osobistej odpowiedzialności, ucieleśniając 
czysty obraz swojej oświecającej Świadomości. 
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To prawo stanowi podstawę naszego współistnienia i jest 
streszczeniem praw życia, które uwzględnia godność przebudzonego 
indiwiduum z całym jego potencjałem. Prawa te będą dostosowane do 
poziomu przebudzenia ludzkości. Istnieją liczne prawa życia, które są 
nauczane w tradycjach mądrościowych od tysięcy lat. Kluczowym 
filarem jest prawo przyczyny i skutku. To, co siejemy, będziemy 
zbierać. To jest nasza karma. System prawny przyszłości będzie 
zatem reprezentował uniwersalne prawa życia, a jego celem będzie 
skierowanie zbiorowej świadomości ku najwyższym cnotom.  
 
Na wykroczenia czy przewinienia jednostki trzeba więc spojrzeć z 
innej perspektywy. Jednostka ponosi odpowiedzialność zarówno za 
siebie, jak i za całość. Przebudzony stara się ze wszystkich sił żyć 
zgodnie z tymi prawami i być świadkiem ich realizacji. Prawa te 
precyzują zakres funkcjonowania stworzenia. Ludzie, którzy wciąż są 
na etapie pośrednim i nie są jeszcze w pełni przebudzeni, są podatni 
na wykroczenia, ponieważ utożsamiają się nadal ze swoim 
narzędziem doświadczania. 
 
Są różne rodzaje przewinień: duchowe, społeczne, materialne 
(myślowe, uczynkowe) itd. Przestępstwem materialnym, na przykład, 
jest kradzież. Czując się oddzielonym od swego twórczego źródła, a 
tym samym będąc niewolnikiem swych złośliwych popędów, człowiek 
odczuwa brak i "podstępnie" bierze od innych. Ale w planie zbiorowej 
i indywidualnej świadomości wszystko jest zapisane, a my jako istoty 
ludzkie zbieramy konsekwencje naszych działań. My powodujemy 
przeznaczenie, nasze i całego świata, przez chwilę obecną, przez 
nasze decyzje w „teraz”. W społeczeństwie przejściowym złodziej 
będzie też karany, ale w sposób rekompensujący karmę (prawo 
Przyczyny i Skutku) 
 
Jeśli złodziej będzie odczuwł prawdziwą skruchę za swój czyn, 
szczerze przeprosi i spłaci kilkakrotną wartość łupu, będzie w stanie 
zlikwidować swój dług przywracając równocześnie równowagę 
wszystkim zainteresowanym. Człowiek świadomy będzie nareszcie w 
stanie czerpać z obfitych bogactw bezkresnej substancji, a wszystko, 
co jest mu potrzebne, zarówno duchowe, jak i materialne, będzie mu 
dane. Przestępczość jest wynikiem zniekształconego obrazu siebie.  
 
Proces karny i cierpienie sprawcy rozpoczynają się już w momencie 
popełnienia czynu. Przestępca zostaje ukarany albo przez życie albo 
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przez społeczeństwo. Prawo przyczyny i skutku jest 
niezaprzeczalnym prawem życia bez popełnia błędów. W 
późniejszych etapach naszego rozwoju, przebudzony kapłan lub 
przebudzony sędzia będzie umiał pomóc osobie, która poprzez 
przekroczenie spowodowała karmiczny dług wobec siebie i wobec 
zbiorowej świadomości, ten dług wyrównać. Dla przybudzonych nie 
ma kary ani nagrody, są jedynie: przyczyna i skutek. Postrzeganie i 
przestrzeganie uniwersalnych praw życia doprowadzi do tego, że 
prawa ziemskie staną się czystym odbiciem wewnętrznej 
rzeczywistości. 
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Braterstwo ludzi 
 
Tak jak najmniejsza komórka ciała połączona jest z całym 
organizmem, tak samo jest każdy człowiek związany z całą 
ludzkością. Każda indiwidualna kropla oceanu jest nierozerwalnie 
połączona z całym morzem. Każdy człowiek, niezależnie skąd 
pochodzi, jakim językiem mówi, czy jakiego jest wyznania jest 
komórką w wielkim ludzkim organizmie. Razem tworzymy uniwersalne 
braterstwo ludzkości. Nawet gdy nasze jeszcze niewykształcone 
zmysły nie są w stanie tego dostrzec, wszyscy jesteśmy w każdej 
chwili ze sobą połączeni. Każde nasze najskrytsze marzenie i utajona  
myśl wpływają bezpośrednio na naszych bliźnich. To oznacza, że 
jesteśmy współodpowiedzialni za dobrobyt ludzkości. Przebudzenie 
się do wyższej świadomości wymaga dokładnego wewnętrznego 
przygotowania. Gdy się przebudzimy, zrozumiemy, że jesteśmy i  
zawsze byliśmy wszyscy ze sobą połączeni. To doświadczenie 
jedności nie jest ograniczone tylko do ludzi na Ziemi, ale dotyczy 
całego Stworzenia, jak również ludzi, którzy obecnie nie są tu wcieleni. 
Im szersza jest nasza świadomość, tym szerszy jest zakres naszych 
doświadczeń.  
 
Uniwersalne braterstwo ludzkości jest synonimem człowieka, który 
przebudził się do prawdziwego życia. Życie i śmierć to para jednej 
rzeczy, para-przeciwieństw, które w przyszłości będą interpretowane 
inaczej niż w przeszłości. Świadomość jest nieśmiertelna, ożywia 
materialną formę (ciało fizyczne) swoją obecnością, aby mieć 
szczególne doświadczenie w tym wymiarze. Jednak nie jest od niej 
uzależniona, to ona uzależnia fizyczne istnienienie. To tylko jedna z 
wielu możliwości doświadczania życia w jego doskonałości. W 
zależności od zadania życiowego, świadomość wybiera okoliczności 
wcielenia i życia. To Prawo rezonansu przyciąga tę duszę do 
określonego czasu, do określonego miejsca, do określonego 
środowiska, do właściwych rodziców, itd. Dusza nie jest związana z 
fizycznym istnieniem.   
 
Jeszcze nie przebudzony znajduje się w sennym stanie śmierci. 
Dlatego też obecne kodeksy społeczne i niektóre religie opierają się 
na założeniu, że człowiek jest istotą śmiertelną. Ci, którzy przeżywają 
duchowe narodziny, budzą się do rzeczywistego życia. Stają się 
świadomi swojej nieśmiertelnej, nieograniczonej, wiecznej istoty.  
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Dopóki jednak człowiek identyfikuje się ze swoim narzędziem 
doświadczania w swoim zniewalającym  śnie, dopóty jest podatny na 
marne przyjemności i rozproszenia. Jego ego pragnie nastroju po 
pracy, konsumpcji, wakacji, łatwego, wygodnego i przyjemnego życia. 
Z kolei uświadomiona osoba kieruje się całkiem innymi priorytetami. 
Nie chce ona być rozproszona od rzeczywistego życia.  
 
W rzeczywistym, codziennym życiu dostrzega nieograniczony 
potencjał swojej istoty i dąży do realizacji swojego celu życiowego, 
powołania. Jest w stanie popatrzeć na każdą sytuację życiową z 
różnych perspektyw, żeby wybrać najlepszą możliwość do wyrażenia 
swojego całego potencjału. Ani szczęście, ani niepowodzenie nie mają 
żadnego znaczenia, ponieważ są to tylko ograniczone oceny sytuacji 
nieoświeconego umysłu.  
 
Braterstwo ludzkości nie jest już więcej zlepkiem bezradnych istot, 
którzy unikają wszelkich wysiłków i liczą na nagrody nowego 
iluzorycznego świata. Przeciwnie, przebudzeni nie unikają pracy ani 
wysiłku. Odpoczywają w czynieniu, doskonalą swoją świadomość 
poprzez tworzenie i rozkoszują się pełnym wyrazem swej istoty.  
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Powołanie 
 
Obecnie większość ludzi wykonuje swój zawód, aby zarobić pieniądze 
i w ten sposób zaspokoić swoje potrzeby. W przyszłości ulegnie to 
drastycznej zmianie. Człowiek przebudzony będzie pracował po to, 
aby zrealizować siebie i wypełnić misję swojego istnienia, swoje 
powołanie. W tym celu wybiera inkarnację z pasującymi 
umiejętnościami i warunkami wstępnymi. Właśnie to nasze zadanie, 
nasze powołanie czyni z nas nieodzowne części, jak kawałek Puzzle 
w „tutaj i teraz”. I nikt nie może nikogo zastąpić. 
  
Tylko przebudzona ludzka istota może wypełnić swoją indywidualną 
misję. Ta misja jest przeznaczona tylko dla niej i wszystko na tym 
świecie jest uformowane tak, aby ta istota ludzka była w stanie to 
zadanie wypełnić. Nasza świadomość ma ogromny wpływ na całe 
życie. W zależności od tego, z jaką świadomością wykonujemy każdą 
czynność będzie ona miała inny skutek.  
 
Kto obarcza innych odpowiedzialnością za swoje obecne życie, ten 
sam siebie obezwładnia i pozbawia się możliwości świadomego 
kształtowania swojego życia. Korporacje, politycy, edukacja szkolna, 
rodzice, partnerzy, zanieczyszczenie środowiska, wirusy, rynek pracy, 
sytuacja ekonomiczna, itp. są zjawiskami, ale nigdy przyczyną 
naszego obecnego życia. My sami powołujemy do istnienia nasze 
obecne życie, aby uwidocznić na zewnątrz to, co jest w nas.  Całe 
nasze otoczenie może być chore, biedne lub nieszczęśliwe - ale jeśli 
nasza świadomość jest skoncentrowana na harmonii, doskonałości, 
spełnieniu itd. to doświadczamy wszystkich tych aspektów w naszych 
indywidualnych sytuacjach życiowych. Dzięki naszemu 
przebudzonemu potencjałowi twórczemu, mamy możliwość zmienić 
wszystko w każdej chwili. 
 
Każdy przebudzony ma ogromną odpowiedzialność za swoją twórczą 
aktywność. W przyszłym społeczeństwie dominować będzie 
wspólnota, a nie iluzoryczna rywalizacja. Wiele, dziś jeszcze 
popularnych, zawodów zniknie, albo zostaną tak zmienione, żeby całe 
społeczeństwo miało z nich pożytek. Pojawią się też nowe zawody w 
zależności od potrzeb i poziomu świadomości ludzkości.  
 
Dzięki rozwojowi naszej świadomości wzrastają nasze zdolności 
umysłowe, co doprowadza do ogromnych, kwantowych osiągnięć 
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naukowych. Działając z wyższej woli i będąc wspieranym przez 
niezawodną mądrość i zrozumienie, przebudzony realizuje udane 
życie. 
 
Przebudzony rozumie i postrzega wyższe prawa Kosmosu, stosując 
je na różne sposoby dla dobra ludzkości i Stworzenia.  
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Formacja 
 
Edukacja dzieci jest kamieniem węgielnym nowego porządku. Nauka 
jest procesem kształtowania i uszlachetnienia. Dojrzewanie przez 
doświadczenie dotyczy zarówno naszego narzędzia  jak i naszej 
rzeczywistej istoty. Dzieci są nieograniczoną świadomością. Tworzą 
one swoje narzędzie doświadczania, aby umożliwić sobie konkretne 
doświadczenia. W pierwszych latach życia wydają się niezdarne i od 
nas uzależnione, co jednak nie oznacza, że ich dusze mniej są 
rozwinięte od dusz ich rodziców. 
 
Dzięki prawidłowemu rozwojowi następnych pokoleń nastąpi bardzo 
ważna korekta zbiorowej świadomości ludzkości. Uszlachetniona 
świadomość będzie w stanie klarownie odzwierciedlić nieskalaną 
prawdę Wyższej Świadomości. Ta nauka szkolna jest niezależna od 
form zewnętrznych, takich jak budynki szkolne czy sale lekcyjne, 
ponieważ forma zewnętrzna jest nieistotna. Zadaniem nauczyciela 
będzie odnalezienie, pielęgnowanie i zakotwiczenie w dziecku na 
stałe pamięci o jego prawdziwej naturze w codziennej świadomości. 
W ten sposób urzeczywistni się wieczny blask nieograniczonej 
Świadomości. 
 
Podobnie konieczne jest udoskonalenie narzędzi doświadczania, a 
mianowicie osobowości, popędów, intelektu i uczuć, tak aby mogły 
one w sposób niezakłócony wyrażać intencje wyższego ja. Ale dzieci 
nauczą się również rozwijać swoje ego, żeby na następnym poziomie 
i z wyższej płaszczyzny postrzegać je i pozwolić mu odejść w sposób 
zdystansowany. Prawa duchowe, czyli uniwersalne zasady życia, 
będą tak samo częścią programu nauczania, jak zasady harmonijnej 
wspólnoty, rodziny, partnerstwa, zdrowia, odżywiania, a także 
wzmacniania fizycznego i rozwijania indywidualnych zdolności, aby 
móc iść za wezwaniem - czyli swoim powołaniem. Ćwiczone będą  
również umiejętności językowe, zdolności umysłowe i emocjonalne, 
jak również nauki wewnętrzne i zewnętrzne.  
 
Przebudzeni rodzice mają szczególną odpowiedzialność - ponieważ 
poprzez prawo rezonansu są połączeni z dziećmi, tworząc rodzinę, by 
wspólnie pogłębiać świadomość.  
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Dla takich rodziców nie jest konieczne czekanie na przyszłe zbiorowe 
metody rozwoju dziecka. Mogą zacząć nawet w tej chwili promować 
przebudzenie świadomości swoich dzieci, rozmawiając z nimi o 
rzeczywistości i prawach duchowych, pomagając im doświadczać 
tego wewnętrznie i kształtując przebudzoną świadomość. W tym 
procesie dostają rodzice szczególną szansę zrealizowania swojego 
wyższego etapu rozwoju, poprzez weryfikację swojego własnego 
zrozumienia nieograniczonej świadomości. Nauczyciel uczy się i 
rozwija podczas nauczania. 
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Zachowanie 
 
Księżyc jest symbolem "niewidzialnych" sił w świecie materialnym i ma 
na nas wpływ poprzez pływy morskie. Ale nie jest on jedynym ciałem 
niebieskim, które oddziałuje na nasze życie. Nasze narzędzie 
doświadczania gości w małym wszechświecie, które jest na stałe 
połączone z większym wszechświatem. W tym kosmosie nie ma nic, 
co nie miało by na nas wpływu. Różnie rozwinięte ośrodki 
świadomości oddziałują na siebie w bardzo subtelny sposób, a nasze 
zachowania dopasowywują się do wzorców, które nas otaczają. Te 
wzorce zachowań, obyczaje zawarte są w zbiorowej świadomości 
ludzkości. Jeśli istota z wyższego poziomu ewolucyjnego  wcieliłaby 
się na nasz poziom, byłaby w stanie odcisnąć na tej zbiorowej 
świadomości nowe wartości, które byłyby bardziej zgodne z jej 
prawdziwą tożsamością. 
 
Wszyscy przechodziliśmy przez ciężkie fazy rozwojowe, w których 
manifestowaliśmy więcej wad niż cnót. Te okresy były lub są tak samo 
potrzebne dla naszego rozwoju jak cierpienie, ból czy żal.  
 
Im bardziej jest osoba rozwinięta, tym większy ma zasób opcji 
behawioralnych. Im bardziej człowiek jest nierozwinięty, tym mniej ma 
możliwości reagowania na sytuacje życiowe. Człowiek przebudzony 
nie reaguje, lecz aktywnie działa, tworząc w ten sposób nowe wzorce, 
które są zgodne z jego świadomością. 
 
Dotychczasowe wzorce zachowań w dziedzinie polityki, gospodarki, 
partnerstwa, seksualności, zawodu, pieniędzy, zdrowia itd. będą w 
pierwszych etapach przemian fundamentalnie wstrząśnięte, aby 
można było rozpoznać ich prawdziwe oblicze i ich zaciekłość. Te 
obecnie odwrócone do góry nogami wartości zaprzeczając dobru, 
kultywują zło. Musimy zidentyfikować te fałszywe ideały, wziąść je pod 
lupę, wgłębić się w nie, aż w końcu je zmienimy. Jest to początek 
procesu oczyszczania zbiorowej świadomości ludzkości.  
 
Faza przejściowa wymaga ogromnej dyscypliny, aby oprzeć się 
zwodniczym iluzjom zbiorowej świadomości. W miarę jak coraz więcej 
ludzi obudzi swoją prawdziwą wielkość, będzie łatwiej w pełni i trwale 
wyrażać wyższą świadomość poprzez nasze narzędzie 
doświadczania. Wtedy przebudzony odpoczywa w czynieniu, a jego 
codzienne życie staje się przeżywaną medytacją.  
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W myślach, słowach i czynach przebudzony opiera swoje życie na 
pewnym fundamencie wiecznego bytu. Zrównoważony sposób życia 
z odpowiednią ilością ruchu na świeżym powietrzu i słonecznym 
światłem, witalnym, pełnowartościowym jedzeniem, wystarczającą 
ilością wody, podnoszącymi na duchu mentalnymi i emocjonalnymi 
uczuciami oraz fazami relaksu nie jest absolutnie konieczny do 
przebudzenia, ale wspiera w tworzeniu solidnego narzędzia 
doświadczania. 
 
Nasze możliwości doświadczania przestrzeni i czasu są ograniczone. 
Skutkiem tego nie może „przebudzenie się” być jednorazowym 
doświadczeniem, tylko jest długotrwałym procesem przyzwyczajenia 
się do nowego zakresu widzenia. Wraz z przebudzeniem otwierają się 
przed nami skarbnica i magazyny naszej świadomości. To 
doświadczenie zmienia nasz sposób życia. Uzyskując dostęp do 
uniwersalnej świadomości i jej siedmiu jakości, możemy postrzegać, 
ale i weryfikować to, o czym mówią pisma mądrościowe. 
 
W ten sposób jest nam także możliwe podnieść się z poziomu 
cierpienia i lęku. Te ograniczone doświadczenia są dostępne tylko 
naszemu małemu „ja”, gdy nasza rzeczywista Świadomość spoczywa 
w doskonałości. Przed nami otwiera się most do wyższych poziomów 
Świadomości z wszystkimi w nich zawartymi możliwościami jak i 
zbiorowymi i indiwidualnymi wadami, które także są żywymi 
jednostkami Świadomości. Zarówno nasze zdrowie jak i codzienne 
życie będą odzwierciedlały stan naszej wewnętrznej Świadomości. 
Każda wewnętrzna zmiana będzie w konsekwencji doprowadzała do 
zmiany naszego wyglądu zewnętrznego jak i naszego codziennego 
życia. 
 
W ten sposób nieuchronnie będziemy triumfowali nad każdym 
nieszczęściem, katastrofą, przeciwnością losu czy postrzeganym 
wrogiem. Żyjąc w wiecznym i bezgranicznym „tu i teraz” zyskamy 
bezpośredni dostęp do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 
Nasza percepcja nie będzie związana więcej z liniową iluzją 
przestrzeni i czasu. Tajemnice życia i śmierci, jak również "drugie" 
narodziny i "zmartwychwstanie" będą nam objawione, ponieważ 
Świadomość nasza jest nieśmiertelna. Nasze narzędzie 
doświadczania zostanie przekształcone, w wyniku czego osiągamy 
trwałe świadome połączenie pomiędzy naszą przebudzoną 
Swiadomością a naszym narzędziem doświadczania.  
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Wszystkie trudności i wyzwania materialnego świata rozpoznamy w 
ich pierwotnej i uniwersalnej postaci, którą będziemy umieli na nowo 
ukształtować, żeby je bez problemu pokonać. Pod rządami 
przebudzonego człowieka będą wszystkie królestwa (królestwo 
minerałów, roślin i zwierzą) żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Przed nami 
otworzą się bezgraniczne zasoby naszej wyższej pamięci i całej 
wiedzy ludzkości, dzięki czemu będziemy prawidłowo poinformowani 
o każdym zjawisku bez konieczności teoretycznych studiów.  
 
W wyniku wewnętrznego połączenia wszystkiego co żyje, będziemy 
mogli postrzegać siebie nawzajem, przenikać w głąb swoich dusz, 
dzięki czemu wzrośnie wzajemne zaufanie i miłość. „Natura”, która 
jest zewnętrznym przejawem naszej wewnętrznej istoty, zostanie tak 
przez naszą świadomość przekształcona, że będzie miała moc 
wybawiającą i wyzwalającą. 
 
Poprzez naszą przebudzoną obecność będziemy przynosić 
uzdrowienie i pocieszenie wszystkim, których spotkamy. W 
nienaruszonej jedności naszej istoty pokonamy prawo biegunowości 
dobra i zła i przywrócimy syntezę we wszystkich dziedzinach życia.  
Staniemy się umiarkowanymi zarządcami bogactw kosmosu. 
Opanowując nasze wewnętrzne elementy, opanowujemy elementy 
zewnętrzne i poprzez naszą Świadomość ożywiamy wszystko to, co 
rzekomo jest martwe.  
 
Od przebudzenia zaczynamy prawdziwą przygodę życia! 
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Nowy materialny Porządek 
 
Poprzez twórczy rozwój przebudzonej istoty ludzkiej nabiorą dobytek 
własny, bogactwa i surowce całkiem innego znaczenia. To, co teraz 
wydaje się być dobre i ważne, w przyszłości nie będzie miało 
większego znaczenia. 
 
Człowiek podążający za swoim wewnętrznym wezwaniem staje się 
mocnym ogniwem w łańcuchu braterstwa ludzkości, świadczącym 
cenne usługi swoim bliźnim, co w konsekwencji kończy istnienie 
zawistnego społeczeństwa. Aby poradzić sobie w szkole życia i zdać 
jej testy, konieczne jest wzięcie na siebie indywidualnej 
odpowiedzialności za nasz indywidualny los i każdą z niego 
wynikającą indywidualną sytuację. Rezygnacja z indywidualnej 
odpowiedzialności jest równoznaczna z rezygnacją z władzy. Wziąć 
na siebie odpowiedzialność to znaczy zdobyć władzę nad własnym 
życiem. Dotyczy to w szczególności zdrowia. 
 
Trudne do pokonania wyzwania, które są wynikiem zniekształconego 
światopoglądu, prowadzą do objawów i zaburzeń zdrowotnych. Po 
przebudzeniu nastąpi zmiana tych schematów myślowych. „Choroba" 
nie będzie więcej postrzegana jako ułomność, ale jako pomocna 
wiadomość naszego narzędzia doświadczania, że coś trzeba zmienić. 
Przebudzony lekarz przyszłości nie będzie już tylko usuwał objawów 
choroby za pomocą materialistycznej półwiedzy, ale będzie uzdrawiał 
całościowo. Będzie poszukiwał rzeczywistych przyczyn i za pomocą 
dokładnej obserwacji sytuacji życiowej chorego 
pomagał w jego samouzdrawianiu. 
 
W danej chwili nam dostępne zasoby, jak pożywienie, woda i 
powietrze ilustrują nasze wewnętrzne zanieczyszczenie. 
Przebudzona ludzkość będzie z większą odpowiedzialnością 
traktować siebie i całe Stworzenie - czyli życie. Krótkoterminowe zyski 
bez uwagi na straty do jakich doprowadzają nie będą już na porządku 
dziennym. Na pierwszym planie będzie życie w harmonii z Bytem. 
Stworzone istnienie jest różnorodne i bardzo urozmaicone, dlatego 
każdy człowiek jest wyjątkowy, podobnie jak i jego potrzeby.  
 
My ludzie jesteśmy czymś więcej niż większość z nas może sobie 
wyobrazić. Ci, którzy mylnie uważają ciało fizyczne człowieka za 
całego człowiekiem, nie są w stanie uświadomić sobie, czym jest 
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prawdziwy człowiek. Przebudzona istota świadomie urzeczywistnia 
królestwo ducha w swoim ciele.  
 
Wszyscy, którzy biorą obecne zewnętrzne zjawiska polityczne, 
gospodarcze i społeczne za całą prawdę, mylą się i nie odróżniają 
jednej komórki od całego ciała. Wewnętrzne i zewnętrzne płaszczyzny 
czekają na odkrycie. Musimy nauczyć się z szacunkiem, mądrze 
obchodzić z tym, co zostało nam powierzone. Gdy zdamy ten egzamin 
i będziemy gotowi przejąć większą odpowiedzialność, zaczniemy 
odkrywać inne światy i odległe galaktyki. 
 
Czy te zmiany nastąpią w najbliższych tygodniach? 
 
Obecnie znajdujemy się w okresie wielkiej transformacji. Niektóre 
zmiany trwają miesiące, inne lata, dekady lub stulecia. Największe 
zmiany ewolucyjne, których większość ludzi nie potrafi ująć w 
konkretne pojęcia, wymagają tysiącleci. 
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