WPROWADZENIE
Aktywizm duchowy to koncept w Lyricusie pochodzący ze stanu istnienia SuwerenoIntegralności (Sovereign Integral – SI). Na poziomie kwantowym, jest to bardzo
głęboki stan emanowania transmisjami jedności i rówości do ludzkiej rodziny, a za
czym idzie, do wszelkiego Ŝycia, które ją otacza. Na poziomie bardziej fizycznym,
na poziomie instrumentu ludzkiego1, jest to przejawianie Ŝywej woli zrozumienia
ludzkiej kondycji w jej najbardziej zgubnych ekspresjach, oraz szukanie sposobów
na jej poprawienie poprzez pracę zbiorową.

Droga aktywizmu duchowego przedstawiona jest poniŜej na ilustracji 1. Rzecz jasna
ilustracja ta jest uproszczeniem, ale sedno podróŜy pozostaje takie samo dla prawie
kaŜdej osoby, a zatem warto przyjrzeć się jej nieco bliŜej.

Coś lub ktoś przebudza nas. „Dzwonek” dzwoni i zaczynamy widzieć zarys
kiełkującej wokół nas nowej struktury przekonań. Być moŜe nasz system wartości
ulega przesunięciu, lub zaczynamy dostrzegać, Ŝe to co wcześniej nazywaliśmy
„prawdą” jest niekompletne, bądź nie rezonuje to juŜ dłuŜej z naszą najgłębszą
jaźnią. Bardzo często takie odczarowanie następuje dlatego, gdyŜ
zaobserwowaliśmy, Ŝe to co jest obiecane w ramach naszego systemu przekonań,
nie wydarzyło się w naszym doświadczeniu Ŝyciowym.

Na głębszym poziomie, gdy pojawia się sygnał przebudzający, ulegamy
przekształceniu w gąbkę, po czym zaczynamy poszukiwać nowych informacji w
ksiąŜkach, na seminariach, na stronach internetowych, w rytuałach, w filmach, w
przyrodzie, i w setkach innych rodzajów doświadczenia. Jest to „Głębokie
Nurkowanie” wciągające osoby w poszukiwanie informacji, które przemodelują ich
1 Instrument ludzki jest to kompozyt ciała genetycznego, emocji, i umysłu. Jest to naczynie wyŜszej
świadomości, którą zwykliśmy nazywać „duszą”.
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system przekonań, zestrajając je bliŜej ze Źródłem czy teŜ Stwórcą.

Aby podjąć się takiego Głębokiego Nurkowania, koniecznym jest oczyszczenie ze
starych przekonań i wartości, które dominowały w naszym wcześniejszym systemie
przekonań, czy teŜ poglądzie na świat. Oczyszczenie to podobne jest do odtrucia
umysłu i serca z wibracji rezonacyjnych oraz atraktorów energetycznych starego
systemu myśli i emocji.

Prawdziwa podróŜ odkrywcza polega nie na szukaniu nowych
krajobrazów, ale na patrzeniu przez nowe oczy.

- Marcel Proust

Rzeczą, która przydarza się wielu poszukiwaczom duchowym jest to, Ŝe zaczynają
oni uczyć informacji jakie zgromadzili podczas swojego Głębokiego Nurkowania,
robiąc to na zasadzie „głoszenia prawdy”, a poprzez czynienie tego wpadają w
oddzielenie (separation). Oddzielenie to jest starym wzorcem składającym się z
energii szczątkowej, która – jak promień grawitacyjny – trzyma poszukującego w
paradygmacie nas i ich, zbawionych i niezbawionych, oświeconych i
nieoświeconych, bogobojnych i ateistów, porządku i chaosu, i tak dalej.

To owe uczucie oddzielenia stymulowane podczas głoszenia prawdy jest tym, co
utrzymuje w nas osądzanie, ego, oraz niewiedzę na temat rzeczywistości będącej
źródłem naszej inteligencji; z kolei elementy te posiadają gęstość wibracyjną, która
wytwarza cykl powracania do snu i ponownego przebudzania się na dźwięk innego
dzwonka, po czym ponownego zaczynania Głębokiego Nurkowania i głoszenia
prawdy. U niektórych z nas, cykl ten moŜe powtarzać się więcej niŜ dwanaście razy
w czasie jednej długości Ŝycia.

Za kaŜdym razem, gdy podejmujemy się cyklu przebudzania się, Głębokiego
Nurkowania, i głoszenia prawdy, uczymy się czegoś nowego o naszej
odpowiedzialności energetycznej. Uczymy się, Ŝe w pierwszej kolejności i przede
wszystkim jesteśmy obejmującą energią. To, co jest zbudowane z tej eneregii w
postaci naszego instrumentu ludzkiego nie jest naszą autentyczną jaźnią, nie jest to
teŜ coś trwałego, ani przyczynowego. Uczymy się, Ŝe energia jest bliŜsza temu
czym jesteśmy, oraz Ŝe energia ta nie jest zdefiniowana przez czasoprzestrzeń.
Owy poziom energii znajduje się na głębszym poziomie, jest inteligentny oraz
zdolny do funkcjonowania jako „Pod-Bóg” czy teŜ sygnał nośny Pierwszego Źródła.
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Uświadomienie sobie tego wyprowadza osobę z dolnego cyklu i wprowadza ją do
poruszającej się spiralnie przygody koherentnych transferów energetycznych. Na
tym etapie naszej podróŜy nie jesteśmy nadajnikami „prawdy”, lecz jesteśmy
ekspresjami sześciu cnót serca – wdzięczności, współodczuwania, przebaczenia,
skromności, zrozumienia, i dzielności. Tak jak pryzmat przyjmujący do swojego
wnętrza niewidoczne światło i wypuszczający siedem promieni koloru; tak my
przyjmujemy wewnętrzne światło Jedności do naszego instrumentu ludzkiego i
wyraŜamy cnoty serca.

Serce, a nie umysł, staje się ośrodkiem naszego skupienia, poniewaŜ to serce jest
tym, co moŜe połączyć mostem: oddzielenie i Jedność. Stajemy się inŜynierami
budującymi mosty pomiędzy oddzieleniem, a Jednością-Zjednoczeniem. W dąŜeniu
tym kierujemy naszą uwagę ku łączeniu i współdzieleniu się, wyciągając do innych
naszą pomocną dłoń i wspierając te sprawy naszej planety, które potrzebują
naszego światła i energii. To w tym punkcie naszej podróŜy przebudzamy się do
formy wyraŜania, którą będziemy nazywać Aktywizm Duchowy.

Aktywizm duchowy nie polega na rozwiązywaniu problemów świata poprzez
zasilanie spraw społecznych i wzmacnianie polarności pomiędzy tymi, którzy dbają
o daną sprawę, a tymi którzy o nią nie dbają, albo pomiędzy tymi którzy wierzą, Ŝe
rozwiązaniem jest wariant „x”, a tymi którzy wierzą, Ŝe rozwiązaniem jest wariant
„y”. RozróŜnienie to jest subtelne, gdyŜ woli do czynienia dobra na świecie często
towarzyszy oddzielenie. Przykładowo, na społeczną sprawę zmian klimatycznych
składają się „obozy” tych, którzy wspierają Ziemię (aktywiści, obrońcy drzew,
weganie, ekolodzy, itd.), oraz „obozy” tych którzy tego nie robią (ogólnoświatowe
korporacje, chciwi ludzie biznesu, kompleks przemysłu wojskowego, rządy, itd.).

Kiedy przyjrzymy się Przyrodzie i zbadamy jej procesy, to zaobserwujemy
więcej niŜ jeden przebłysk światła. Prawda jest taka, Ŝe Ŝycie nie jest
czymś materialnym, a strumień Ŝycia nie jest substancjalny. śycie jest siłą
– elektryczną, magnetyczną, jakością, nie ilością.

- Luther Burbank

Abstrakcyjne lecz potęŜne mechanizmy, takie jak globalizacja, mogą dokonać
wydzielenia miasta i przewrócić do góry nogami znajdujący się w nim handel i
społeczność, zasadniczo kopiując i wklejając kulturę globalizacji w miejsce, które
dotychczas posiadało swój własny klimat i poczucie społeczności. Ci, którzy są
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przeciwni globalizacji i obserwują jak ich społeczności coraz bardziej zaczynają
przypominać szablonowe McSpołeczności i Walmartvilles, mogą stać się aktywistami
przeciwko globalnej maszynie, lecz poprzez ich zagorzały sprzeciw, w rzeczywistości
zasilają oni tempo globalizacji, którą to starają się zatrzymać.

Odmienne obozy „nas” i „ich” posiadają swoje sygnatury energetyczne, tak samo
jako miejsca fizyczne, ludzi, i zdarzenia; i teraz, owe sygnatury energetyczne rosną
wraz z tym jak dwie strony polarności zwiększają intensywność swojego
nieporozumienia (energii) z drugą stroną. MoŜesz to zaobserwować w
którymkolwiek systemie politycznym (np. liberałowie i konserwatyści) i zobaczyć
jak te energie są skonstruowane, oraz jak ze zjednoczenia i jedności czynią
abstrakcję zamiast rzeczywistość.

śyjemy na nieliniowych, wielowymiarowych, przecinających się planach
wyodrębnionych rzeczywistości, które samoorganizują się i transformują do postaci
świata Jedności i Zjednoczenia, lecz doświadczać będziemy tej jedności tylko wtedy,
jeśli będziemy funkcjonować z poziomu pewności naszych serc. Polem działania
serca nie są ideologie czy teŜ szkielety-konstrukcyjne utrzymywania
nieelastyczności. Serce funkcjonuje w tandemie z hipokampem i korą nową w celu
odczytywania, dekodowania, i odpowiadania z pełną płynnością na nasz
wszechświat i multiwers lokalny2.

Serce jest naszym magnesem percepcji – deszyfratorem, który wsłuchuje się w
morze elektromagnetyczne, w którym Ŝyjemy, po czym pobiera informacje jakie
potrzebujemy do Ŝycia w jedności z innymi. Postrzega ono jedność świata
oŜywionego, oraz współpołączony cel świata nieoŜywionego. Jest ono „latarką”
uwagi kaskadującą na zewnątrz, wyłaniającą się z głębin naszej świadomości
Suwereno-Integralności i wypełniającą nasz wszechświat lokalny cnotami serca:
współodczuwaniem, zrozumieniem, skromnością, i przebaczeniem.
AKTYWIZM DUCHOWY
EVT 3 nazwane jest Świątynią Aktywizmu Duchowego, poniewaŜ skupia się ona na
aktywowaniu u jednostki tej właściwości, która łączy ją z Istotą Jedności (Entity of
Oneness), z Pierwszym Źródłem, czy teŜ z Siłą Bezimienną, od której praktycznie
cała ludzkość została odsynchronizowana w następstwie subtelnych indoktrynacji
2 Wszechświat lokalny osoby jest środowiskiem w punkcie teraz, w którym to jednostka znajduje się od
chwili do chwili. Określenie „lokalny” oznacza w tym przypadku jedynie to, Ŝe chodzi o twoje obecne
skupienie uwagi i energii, poprzez które pięć zmysłów posiada dominację postrzeŜeniową. Multiwers
lokalny opiera się na tej samej zasadzie, tyle Ŝe zawiera on teŜ subtelne pola energetyczne na
poziomach kwantowych i subkwantowych, których pięć zmysłów nie jest w stanie odszyfrować.

-5-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

pochodzących z pól wibracyjnych, które zakłócają to wrodzone połączenie Jedności.

Jeśli kaŜdym atomem jesteśmy obejmującą, kompozytową istotą, która jest
zjednoczona, pojedyncza w toŜsamości, oraz coraz bardziej koherentna w
wyraŜaniu siebie (jeśli mierzyć to czasem geologicznym), to w takim razie uczymy
się jak ponownie zsynchronizować się (resynchronizacja) z jej świadomością.

Aktywizm duchowy skupia się na aktywowaniu i przyspieszaniu tego procesu
resynchronizacji dlatego, gdyŜ wraz z tym jak rozpościera się on w obrębie
zindywidualizowanych stanów wyraŜania siebie w ramach ludzkości, zaczyna on
manifestować inną rzeczywistość. Owa nowa rzeczywistość jest tą, która powstała
w oparciu o cnoty serca, a nie o umysł.

Aktywizm to słowo stymulujące postępowanie polegające na mówieniu władzy jaka
jest prawda. W swoim sednie, aktywizm to odczucie, Ŝe coś jest nie tak, i aby
rozwiązać ten problem potrzebny jest nowy cel oraz nowa metoda osiągnięcia tego
celu. Na ogół, aktywizm to zbiorowy ruch mający na celu zwiększenie w obrębie
rasy ludzkiej zakresu dystrybucji władzy lub demokracji. Jest to zamiar odebrania
nielicznej elicie kontroli nad celami ludzkości, i przedefiniowanie celów ludzkości w
taki sposób, Ŝe stają się one bardziej rozsądne, uzasadnione, Ŝyczliwe, troskliwe,
pokojowe, i oswabadzające.

Celem aktywizmu duchowego jest przyspieszenie nastania Jedności ludzkości, a za
czym idzie, uruchomienie manifestacji, które pojawiają się w oparciu o świadomość
wypływającą z cnót serca, zamiast z hierarchicznych struktur zindoktrynowanego
umysłu ludzkiego. Metody na tegoŜ osiągnięcie są ekstremalnie subtelne i mało
podobne do tych znanych z aktywizmu politycznego lub społecznego.

Źródłem aktywizmu duchowego nie jest umysł. W związku z czym, potrzebny jest
nowy sposób myślenia o toŜsamości osoby. Oto pierwszy krok metody aktywizmu
duchowego: śyć w toŜsamości świadomości Suwereno-Integralności. Słowo-koncept
„Suwereno-Integralność” (Sovereign Integral) jest kodowane, jednocząc dwa
aspekty Istoty Jedności (One Being): Suwerenność i zindywidualizowanie, oraz
integralność jako Jedno. W tej samej chwili jesteśmy: suwerennymi i unikalnymi
ekspresjami jednej, zjednoczonej Istoty.

Słowa są po prostu słowami, lecz koncept Istoty Jedności jako świadomości
Suwereno-Integralności jest podstawą aktywizmu duchowego, poniewaŜ to poprzez
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wyraŜanie tej świadomości – tego specyficznego poziomu świadomości – zŜywamy
się z kwantowym poziomem naszego istnienia jako kolektywna, potęŜna istota,
której nie moŜna uwięzić, zmarginalizować, ani poddać oddziaływaniu umysłu.

CENTRUM DUCHOWE
Aby uczynić świadomość Suwereno-Integralności bardziej konkretną, myśl o swojej
świadomości jak o piaście (środku) koła, z której rozchodzi się wiele szprych. Piasta
jest twoim Centrum Duchowym, czy teŜ Obecnością Kwantową, która Ŝyje poza
czasem i przestrzenią. Owe Centrum Duchowe jest połączone ze wszystkimi
pozostałymi Centrami Duchowymi poprzez link kwantowy, który uprzystępnia
Jedność wszystkich Ŝyjących form. Link ten jest tym, co określamy jako stan
Suwereno-Integralności, gdyŜ jest on źródłem i elementem uprzystępniającym
Jedność.

Centrum Duchowe twojej świadomości to ten poziom indywidualnej percepcji i
wyraŜania siebie, który posiada pełne połączenie z Jednością. MoŜesz myśleć o tym
jak o portalu, poprzez który jednostka moŜe przejść do Jedności i jednocześnie
pozostać jednostką. Centrum Duchowe to bezczasowa obecność
zindywidualizowanej świadomości-ducha. Kiedy osoba wchodzi w światy
czasoprzestrzeni, jest ona niczym „membrana” tej czystej świadomości. Instrument
ludzki (ciało, emocje, i umysł) obsługuje zarówno Centrum Duchowe jak i
osobowość, kiedy to owe dwa elementy wchodzą w interkacje z ich wszechświatem
lokalnym.

W duchu ludzkim, tak jak we wszechświecie, nic nie jest wyŜsze lub niŜsze;
wszystko ma równe prawo do wspólnego centrum,
które manifestuje swoje ukryte istnienie właśnie poprzez ten harmoniczny
związek pomiędzy kaŜdą częścią, a samym sobą.

- Goethe

EVT 3 wspiera osobę w procesie regularnego, codziennego przesuwania przez nią
jej własnej świadomości osobowościowej – wcielonej w instrument ludzki – do jej
Centrum Duchowego, tak aby mogła ona uŜywać swojego Centrum Duchowego do
wchodzenia w interakcje z jej własnym wszechświatem lokalnym. Kiedy uŜywamy
naszego Centrum Duchowego, to tworzymy sobie punkt oparcia na planach
kwantowych, w których to zamieszkujemy, a poprzez taką głębszą świadomość
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sytuacyjną, wyłaniamy naszą autentyczną jaźń, zestrajając się z jej polami
wibracyjnymi oraz wchodząc w głębsze zestrojenie ze wszystkimi pozostałymi,
którzy przechodzą taką samą transformację.

W światach czasoprzestrzeni zawsze istnieje wiele poziomów aktywizmu. Jeden
poziom to ten, w którym osoby protestują wspólnym głosem, wzywając o pokój,
sprawiedliwość, wsparcie, i równe szanse, zwłaszcza dla tych pokrzywdzonych przez
okoliczności społeczne i ekonomiczne. Inny poziom to ten, na którym osoby
wizualizują Jedność Ludzkości sięgając do ich Centrum Duchowego i pozwalając tej
wibracji wypływać na zewnątrz z ich serc . Jeden poziom wspiera drugi; w tym
sensie, Ŝe są one połączone w manifestowaniu nowych rzeczywistości świata, w
których Jedność wypiera oddzielenie i polarność.

W jaki sposób osoba moŜe przesunąć swoją świadomość z punktu
osobowościowego, który dominował u niej od wczesnego dzieciństwa, do punktu
nawigowania Ŝyciem z jej Centrum Duchowego? Nie ma szablonowego klucza do
dokonania takiego urzeczywistnienia. Nie ma Ŝadnego zaklęcia, mantry, ani
formuły, która wywoła ten stan istnienia. JednakŜe, istnieją cztery bramy wcielające
punkt widzenia Centrum Duchowego, i jeśli zostaną one zintegrowane z Ŝyciem
osoby, oraz połączone z konsekwentnym praktykowaniem oddychania (Pauza
Kwantowa3), to jednostka moŜe uzyskać dostęp do swojego Centrum Duchowego i z
poziomu królestwa czasoprzestrzeni „wsunąć się” w świadomość SuwerenoIntegralności.

CZTERY PUNKTY POSTRZEGANIA
Jak widać na poniŜszym diagramie, Centrum Duchowe, w obrębie domeny
kwantowej, zawiera cztery punkty postrzegania czy teŜ stany istnienia. MoŜesz
traktować te punkty postrzegania jako „okna” do domeny czasoprzestrzennej, w
której to funkcjonuje instrument ludzki, okna poprzez które Centrum Duchowe
jednostki oddziałuje na rzeczywistości materialne. Kiedy kaŜda ze szprych
promieniujących z centrum znajduje się w rezonacji, to jednostka funkcjonuje
bardziej z poziomu świadomości i wibracji Jedności, a mniej z poziomu
zindoktrynowanego umysłu, który został wciągnięty w oddzielenie, analizowanie,
polarność, i osądzanie.

3 Pauza Kwantowa opisana jest w sekcji Notatki tego dokumentu.
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Cztery stany Centrum Duchowego to:
1. Uprzystępnianie (Facilitation)
2. Obserwacja (Observance)
3. Przewodnictwo (Guidance)
4. Współtworzenie (Co-Creation)

Uzyskiwanie dostępu do tych stanów istnienia to kwestia konsolidowania
(zespalania) swoich energii oraz bycia obecnym w teraz. Doświadczanie tych
stanów pomaga w utrzymywaniu swojej obecności w teraz, a im bardziej Ŝycie
osoby przeŜywane jest w chwili, tym łatwiej jest jej być w stanie uprzystępniania,
przewodnictwa, obserwacji, i współtworzenia, a za czym idzie wyraŜać siebie w
oparciu o całość, zamiast w oparciu o oddzielenie; Ŝyć w koherencji (emanacja
tego co wewnątrz na zewnątrz), aniŜeli odzwierciedlać dekoherencję (radiacja tego
co na zewnątrz do wnętrza).
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KOHERENCJA W ODNIESIENIU DO AKTYWIZMU DUCHOWEGO
Koherencja to kluczowy koncept do zrozumienia, i nie chodzi tutaj o koherencję
taką, jaką mamy na myśli w kontekście fizyki lub biologii. Koherencja to stan
istnienia będący następstwem zestrojenia i synchronizacji z Centrum Duchowym
danej osoby. Jest to naturalny stan Centrum Duchowego jednostki i wywodzi się on
z paradygmatu mówiącego, iŜ: kaŜdy z nas jest częścią wszechobejmującej całości,
i wszyscy jesteśmy na zawsze połączeni z JEJ wyraŜaniem siebie, będąc jej
badaczami, komunikatorami, i współtwórcami.

W najszerszym znaczeniu, koherencja umoŜliwia jednostce doświadczanie,
eksplorowanie, i obejmowanie jej własnych interakcji z jej wszechświatem, na
poziomie energetycznym, czyniąc to poprzez cztery stany istnienia – wyjście poza
postrzeganie Ŝycia jedynie poprzez pryzmat przetrwania oraz identyfikowania się z
przemijającymi pragnieniami instrumentu ludzkiego.

Mamy skłonność do utoŜsamiania koherencji z radością, wygodą, lub witalnością,
lecz tak naprawdę koherencja powiązana jest z Istnieniem Pozwolenia (Presence of
Allowance). Istnienie to (czynność przejawiania) wywodzi się z naszego Centrum
Duchowego, które potrzebuje abyśmy konsolidowali i jednoczyli nasze energie w
ciszę istnienia, w której to nie istnieją Ŝadne z góry ustalone schematy, Ŝadne
starania mające na celu rozwiązywanie lub postanawianie – jest tylko proste
pozwolenie.

Pozwolenie to ofiarowywane jest Wszechświatowi czy teŜ świadomości SuwerenoIntegralności jako korytarz, poprzez który Wszechświat moŜe doprowadzić wiedzę,
zmanifestować narzędzia, lub stworzyć warunki do rozwiązania trudności Ŝyciowych,
gdy te mają miejsce. W pewnym sensie, koherencja jest umiejętnością powierzania
problemów naszemu Centrum Duchowemu, wiedząc Ŝe czyniąc tak odwołujemy się
do czterech punktów postrzegania emanujących z Centrum Duchowego.

Koherencja to nie jest po prostu zestrojenie się ze szczęściem lub z konkretnym
stanem emocjonalnym. Nie przytwierdza się ona do subiektywnych stanów istnienia
na poziomie mentalnym, emocjonalnym, lub fizycznym. Koherencja to wrodzony
empowerment pochodzący od naturalnego aktu pozwolenia. Jest to pauza, która
odświeŜa i ponownie zestraja instrument ludzki z jego pilotem – z Centrum
Duchowym będącym portalem do Pierwszego Źródła, oraz punktem węzłowym w
sieci, dzięki której wszystkie istoty są połączone z większym Planem.
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Na poziomie kwantowym koherencja jest czymś naturalnym, płynnym, nieliniowym,
dynamicznym, i połączonym z Centrum Duchowym osoby. Wraz z tym jak
koherencja wpływa do instrumentu ludzkiego, moŜe przekształcić się w
geometryczną, liniową przypadkowość, odbijając się w instrumencie ludzkim niczym
kula bilardowa przy napotykaniu zagęszczeń oporu lub blokad energetycznych. Aby
zresynchronizować się z Centrum Duchowym osoby, waŜną sprawą jest uzyskać
dostęp do jego czterech stanów istnienia – uprzystępniania, obserwacji,
przewodnictwa, i współtworzenia, jako Ŝe pomaga to zwiększyć przepływ poprzez
instrument ludzki.
ZESTROJENIE I KOHERENCJA
A zatem, koherencja umieszcza jednostkę w stanie zestrojenia z jej Centrum
Duchowym, skąd moŜe ona przemieścić się z mentalności „lęku utraty” wynikającej
z przemijających pragnień, do „twórczego strumienia” współpołączenia i Jedności.
Czy stanie się to w przeciągu jednej nocy? Nie, nie w przypadku zdecydowanej
większości ludzi, lecz jeśli wyobrazisz sobie jak Centrum Duchowe funkcjonuje w
twoim wszechświecie lokalnym, to moŜesz zacząć uŜywać jego czterech punktów
postrzegania nawet w najdrobniejszych szczegółach swojego Ŝycia. Jeśli następnie
potrafisz połączyć te punkty postrzegania czy teŜ stany istnienia z wyraŜaniem
twoich cnót serca, to wówczas praktykujesz aktywizm duchowy na dogłębnym
poziomie.

Wielu ludzi czeka na kogoś, kto pomoŜe naszej ludzkiej rodzinie ascendować na
wzniosłe szczyty oświecenia duchowego, samourzeczywistnienia, lub do Złotego
Wieku ludzkości, ale dlaczego świadomość Suwereno-Integralności miałaby
potrzebować pomocy? Jest ona polem wibracyjnym świadomości tak ogromnym, Ŝe
nie jest moŜliwe nawet wyobraŜenie sobie, iŜ jest ona w jakiś sposób wybrakowana.
Zdanie sobie z tego sprawy jest częścią procesu aktywizmu duchowego, gdyŜ
informuje to ludzi, Ŝe jesteśmy zjednoczeni u kwantowej podstawy świadomości; Ŝe
ta kolektywna siła nie poddaje się oddziaływaniu umysłu, ani jego systemom
tworzenia. Jest to suwerenna i integralna siła animująca (oŜywiająca) wszelkie Ŝycie
do postaci kompozytu Pierwszego Źródła.

Aktywizm duchowy jest zaangaŜowaniem, i bez względu na to jak długo jesteś na
tej planecie, podczas tej długości Ŝycia, słowa te kieruję do tych z was, którzy
szukają wyŜszego celu, bardziej skoncentrowanego działania, oraz większej mocy
wyraŜania – wiedz, Ŝe odnajdziesz to na tej ścieŜce. Nie jest to jedyna ścieŜka, ani
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nie powiedziałbym, Ŝe jest najlepsza, poniewaŜ jest to subiektywne i zaleŜy od
danej osoby, lecz jeśli potrafisz zamieszkać Centrum Duchowe i postrzegać swój
wszechświat lokalny poprzez kwantowe soczewki uprzystępniania, przewodnictwa,
obserwacji, i współtworzenia, to będziesz potrafił widzieć w inny sposób, a twoje
manifestacje odzwierciedlą tą róŜnicę w twoim świecie.

Jak juŜ było powiedziane wcześniej, koherencja to następstwo coraz większego,
świadomego zestrojenia z Centrum Duchowym osoby. PowyŜszy diagram
przedstawia koncept zestrojenia i jego związek z koherencją. Jeśli Ŝyjesz w
świadomości „lęku utraty”, to jesteś bardziej zestrojony z ego jako osobowość
oddzielona od pozostałych. Jest to świadomość polarnościowa, a jej pilotem, czy teŜ
kierowcą jest pragnienie rzeczy materialnych, które są krótkotrwałe. Jest to stan
dekoherencji4, w którym twoja wrodzona koherencja jest rozmontowana przez
twoje pragnienie zdobycia rzeczy, które przynoszą tobie przemijającą przyjemność,
poczucie osiągnięcia, przetrwanie materialne, oraz zadowolenie ego. Nie jest tak, Ŝe
pragnienie powodzenia w pracy lub w roli jaką pełnisz tworzy dekoherencję,
dekoherencja powstaje gdy staje się to obsesją, punktem skupiającym twojego
Ŝycia, oraz wtedy gdy cały wewnętrzny proces połączenia się ze swoim Centrum
Duchowym jest odłoŜony na później lub gdy zrezygnowano z niego.

Obecnie wielu ludzi znajduje się w środkowym stanie, w którym cieszą się chwilami
prawdziwej koherencji, po czym przychodzi moment, w którym czują się przegrani.
4 W fizyce, dekoherencja oznacza utratę informacji z systemu do jego otoczenia. W kontekście
duchowości, dekoherencja ma miejsce wtedy, gdy dynamiki i energie osoby w coraz większym stopniu
funkcjonują w oparciu o oddzielenie i polarność (biegunowość), zamiast w oparciu o całość.
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Wygląda to tak jakby przechodzili z jednego stanu do drugiego, a ich poczucie
zestrojenia zmienia się wielokrotnie w ciągu dnia. Ich kotwica zarzucona jest do
mentalnego królestwa lewej półkuli mózgowej, w którym rzeczy są liniowe,
postrukturyzowane, hierarchiczne, i polarne. Tak teŜ wyglada dominująca w tym
czasie częstotliwość na Ziemi, gdzie wyłoŜone są reguły i struktury, a obywatele
zostali wyedukowani do dostosowywania się do tych struktur, ucząc się jak zestroić
się z nimi, aby osiągnąć sukces i wnosić swój wkład we wzorce społeczne.

Zestrojenie to forma nastawiania (regulowania). Nastawiamy siebie do konkretnych
częstotliwości wibracyjnych i sygnatur energetycznych przez cały czas, chociaŜ
zazwyczaj jest to robione podświadomie. Kiedy skupiamy naszą uwagę na
przemijających przyjemnościach lub na strukturach mentalnych, to tego rodzaju
podświadome nastawianie ma miejsce dlatego, poniewaŜ zapomnieliśmy o naszym
Centrum Duchowym i pozwoliliśmy sobie na oddalenie się od naszego wrodzonego
poczucia koherencji oraz od empowermentów, które ono z łatwością zapewnia.

Za owe oddalenie się mniej odpowiada jednostka, gdyŜ bardziej odpowiada za to
społeczeństwo. Społeczeństwo musi edukować i inspirować swoich obywateli do
dostrajania się do ich własnego Centrum Duchowego i do Ŝycia z tego poziomu
koherencji, lecz niestety indoktrynacja społeczna nakierowana jest na uleganie
mentalnym konstruktom polarności i oddzielenia. Takie szablonowanie
energetyczne jest dokładnie tym, co aktywista duchowy podejmuje się
transformować.

Aktywizm duchowy to świadomy wybór zestrojenia się z Centrum Duchowym osoby
oraz przyswojenia punktów postrzegania Obecności Kwantowej. Owe punkty
postrzegania są subtelne, ale potęŜne. PoniŜej kilka sposobów ich uŜywania:

•

Rozpuść osobowości i projekcje. Pozwól na to. Zamieszkaj w stabilności,
przekonaniu, i ciszy. Pozwól otaczającemu ciebie wszechświatowi
zregenerować się i transformować. Obserwuj regridowanie,
przeformatowywanie się twojego środowiska.

•

Odbuduj interakcje, relacje, i porozumiewanie się. Zrozum skąd pochodzisz
jako Obecność Kwantowa, ty jako twoja obecność poza osobowością lub ego.
Odczuwaj Centrum Duchowe w swoim wnętrzu i odtwórz swoją osobowość
nieustannie zasilaną z wnętrza. Współtwórz z tymi, z którymi odczuwasz
rezonans.
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•

Edukuj ludzi poprzez współtworzenie nowych, elastycznych paradygmatów
pomagających wyŜszej świadomości zamieszkać światy materialne. WyraŜaj
swoje przewodnictwo słuŜąc ludziom wskazówką w kwestii poruszania się
poprzez infrastrukturę współpołączeniowości, współdziałania, oraz łagodnych
sposobów odnajdywania przez nich ich własnego rezonansu.

•

Emanuj prowadzony przez twoje Centrum Duchowe. Uprzystępniaj na
zewnątrz ścieŜkę wypływającą z Centrum Duchowego, tak aby wpływała ona
na zachowania instrumentu ludzkiego. Rób to prosto, zdecydowanie, i
naturalnie.

Zastosowania wspomniane powyŜej są płynne, otwarte, i jedynie podpowiadają
sposób w jaki te cztery kwantowe punkty postrzegania mogą przesączyć się do
naszego wszechświata lokalnego i zacząć regridować nasze zachowania, co z kolei
wpływa na nasze relacje, interakcje, i cele. Zaczynają one restrukturyzować nasze
zachowania, poniewaŜ to poprzez nie postrzegamy połączenia naszego
wewnętrznego i zewnętrznego świata – nie w sensie manifestacji – ale w sensie
oczyszczania ścieŜki dla wyŜszych częstotliwości i energetyk, po to aby
zrekonstruowały one duchowe korzenie ludzkości oraz poczucie równości i jedności.

SYNCHRONIZACJA ŹRÓDŁOWA
Powodem, dla którego koherencja jest tak decydującym elementem aktywizmu
duchowego jest to, Ŝe: Koherencja rodzi nowe zachowania. Diagram poniŜej opisuje
trzy zachowania, które przywracają i ochraniają koherencję.

Paradygmat ten posiada nazwę Synchronizacja Źródłowa (Source Sync), i jest on
metodą na zwiększenie synchronizacji pomiędzy osobowością osoby, a jej Centrum
Duchowym.

Synchronizacja Źródłowa to technika nadająca się do „noszenia w portfelu”, gdyŜ
uŜywana w czasie dnia pomaga tobie utrzymywać skupienie na Centrum
Duchowym, oraz konsolidować twoje energie mentalne i emocjonalne w taki
sposób, aby pozostawały bardziej otwarte na impulsy i podpowiedzi twojego
Centrum Duchowego.
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Pierwsze Źródło nie moŜe komunikować się pod postacią istoty, interkacji, lub
modalności. Źródło nie moŜe komunikować się. Kropka. Źródło moŜe być
doświadczone. Źródło jest Symfonią w kaŜdym momencie czasu. Źródło nie jest
istotą – jest ONO Symfonią inteligentnej wibracji.

Aby doświadczać Źródło musisz odwołać się do tej Symfonii. Ci z was, którzy są na
ścieŜce duchowej zawsze widzą większy obraz. Zawsze istnieje większy obraz
czekający za tym, który aktualnie eksplorujesz. Skąd pochodzą te większe obrazy?
Są one następstwem twoich starań w odwoływaniu się do tej Symfonii. Wraz z
kaŜdym poczynionym przez ciebie staraniem mającym na celu sięgnięcie w głębsze
struktury i strumienie twojego Centrum Duchowego, przybliŜasz się do śyjącej
Obecności Źródła.

Kiedy doświadczenie przychodzi od twojego Centrum Duchowego, to nie musi ono
przechodzić przez Ŝadne bariery wymiarowe. Tak wygląda bliskość ze Źródłem; z
JEGO Symfonią wyraŜania siebie. Oto ścieŜka, po której kroczy kaŜda osoba:
Uczenie się jak zresynchronizować się ze Źródłem jednocześnie nosząc na sobie
instrument ludzki. Aktywiści duchowi starają się przyspieszyć tę ścieŜkę, i
Synchronizacja Źródłowa jest znakomitą metodą, aby to zrobić.
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Synchronizacja. Tak jak wszystko to, co znajduje się na planach materii i
czasoprzestrzeni, aktywizm duchowy jest procesem, aczkolwiek jest to proces
spokojny i głęboko osobisty. ZauwaŜ na poniŜszym diagramie, Ŝe pierwszy krok
polega na zwiększeniu synchronizacji pomiędzy osobowością-ego, a Centrum
Duchowym. Techniką pomagającą to osiągnąć jest Synchronizacja-Źródłowa, lecz
moŜe być teŜ tak, Ŝe odkryjesz inne techniki, które są bardziej do ciebie
dopasowane, tak więc eksperymentuj i zobacz, co pomaga tobie uzyskać głębsze
uczucie synchronizacji. Jedną z rzeczy, po której będziesz wiedział, Ŝe
synchronizacja zwiększa się, jest to, Ŝe będziesz odczuwał mniejszą podejrzliwość
wobec swojego wszechświata lokalnego (świata zewnętrznego), oraz odczuwał
silniejsze połączenie ze swoim sercem.

Pamiętaj, Ŝe ścieŜka ta będzie miała swoje zmienne koleje, dlatego nie wyrabiaj w
sobie oczekiwania, iŜ nieustanna poprawa jest miarą sukcesu. Będziesz miał swoje
chwile niepowodzeń i momenty, w których będziesz czuł, Ŝe stajesz się mniej
zsynchronizowany. Przejawiaj wobec siebie współodczuwanie, oraz wobec kaŜdej
innej osoby będącej na tej ścieŜce, kondycja ludzka jest wyzwaniem.

Rezonacja. Rezonacja to forma komunikowania się. Kiedy poświęcasz swój czas na
rozmawianie ze Wszechświatem (czy teŜ z Suwereno-Integralnością, jeśli wolisz
skonceptualizować to w ten sposób), to odnajdziesz pogłębiający się rezonans ze
Wszechświatem, a to zaopatrzy ciebie w silniejsze poczucie zaufania i pozwolenia.
Tworzy to więź pomiędzy tobą, a Wszechświatem, i to ta więź jest tym, co pomaga
tobie pozwalać Wszechświatowi pracować poprzez ciebie w rezonansie.

Nawigacja. Cztery kwantowe punkty postrzegania, o których była mowa wcześnej,
to nic innego jak podejścia, za pomocą których moŜemy nawigować (poruszać się).
Są one drogowskazami pomagającymi tobie uzewnętrznić twoje Centrum Duchowe
w obręb twojego wszechświata lokalnego. A zatem, nawigowanie do swojego
Centrum Duchowego jest w rzeczywistości regularnym sięganiem do jego punktów
postrzegania oraz szukaniem sposobów na stosowanie ich we własnym Ŝyciu
codziennym. Nawigujesz poprzez: wyczuwanie swojego wszechświata lokalnego,
odszukiwanie rezonacji, oraz wyszukiwanie sposobów na stosowanie kwantowych
punktów postrzegania i sześciu cnót serca.

-16-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

Emanacja. Kiedy odnajdziesz swoje Centrum Duchowe, bez względu na to czy twoje
połączenie z nim będzie nikłe czy wyraziste, to będzie ono przepływać przez twój
instrument ludzki. Będziesz emanować jego częstotliwościami tylko wtedy, kiedy
obierzesz jego punkty postrzegania. Jeśli będziesz próbować zabutelkować jego
strumień energetyczny w paradygmatach umysłu ludzkiego takich jak: chciwość,
oddzielenie, polarność, lub kontrolowanie, to wycofa ono swoje połączenie. Takie
wycofanie połączenia moŜe nastąpić w przeciągu kilku minut lub miesięcy, zaleŜy to
od złoŜonego zestawu czynników, lecz nie będzie to uzaleŜnione od umysłu.

Emanacja jest celem aktywisty duchowego. Jest ona spokojną, nie naprzykrzającą
się częstotliwością równości i jedności. Jest ona tonem równości wypływającym z
Centrum Duchowego i nic więcej nie jest wymagane. Nie ma potrzeby Ŝadnych
zmagań ani wysiłków, aby ją zintensyfikować, lub przesłać w taki czy inny sposób.
Jest ona transferowana bez wysiłku, jak równieŜ nie istnieje Ŝaden wyłącznik
czasowy, ani kanał przez który by ona płynęła. Przenika ona instrument ludzki jako
częstotliwość wibracyjna i uwalniana jest do wszechświata lokalnego na
podobieństwo perfum, które rozprzestrzeniając się w kaŜdym kierunku, chwytane
są przez wiatr i rozprowadzane po Wszechświecie.
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ISTOTA JEDNOŚCI
Emanacja to po prostu wypływający na zewnątrz strumień częstotliwości
energetycznych Centrum Duchowego formujący świadomość Istoty Jedności (One
Entity). Diagram poniŜej opisuje Istotę Jedności. Jest to kolejny sposób
postrzegania swojej jaźni w lustrze wibracji.

Paradygmat ten w prosty sposób objaśnia to, do czego utrzymywania jako ich
toŜsamość aspirują aktywiści duchowi, poniewaŜ jeśli potrafisz postrzegać siebie
jako istotę składającą się z tego, co ilustruje powyŜszy obrazek, to jesteś w stanie
emanować z większą mocą i oddziaływaniem. Przy czym ponownie, jest to tylko
paradygmat, który sam w sobie, to po prostu postrukturyzowany sposób na
ponowne wyobraŜenie sobie tego kim jesteś. Nie jest on prawdą, ani nawet
reprezentacją prawdy, gdyŜ uŜywanie słów i dwuwymiarowych diagramów nie moŜe
skutecznie prezentować tekstur i wymiarów twojej toŜsamości. Pokontempluj po
prostu nad jego znaczeniem dla siebie, i nie zatrzymuj się przy nim na zbyt długo.

Świadomość sytuacyjna to bycie otwartym. Ruszaj naprzód, kontynuuj, i nie pozwól
niczemu na kompletne pochłonięcie ciebie.

W nowym paradygmacie istnieje tylko Istota Jedności, wykrywająca, nawigująca, i
odnajdująca swój rezonans w jej wszechświatem lokalnym, oraz uŜywająca tego
rezonansu do stania się świadomym swojego Centrum Duchowego. Owe Centrum
Duchowe jest „nutą” (lub węzłem) Symfonii (czy teŜ sieci) Źródła. W ten sposób
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Istota Jedności to połączenie Jednostki, wszechświata lokalnego, Centrum
Duchowego, i Źródła.

Stosując wykrywanie i nawigowanie odnajdujemy rezonans z naszym
wszechświatem lokalnym na zewnątrz, i ze środowiskiem kwantowym wewnątrz.

Do wykrywania i nawigowania uŜywamy instynktu, intuicji, oraz inteligencji.
Instynkt składa się z pola programów wbudowanych przez naturę. Intuicja składa
się z pola paradygmatów, które pochodzą ze świadomości kolektywnej, i dostępne
są one na poziomach kwantowych. Inteligencja jest odczuwanym przez ciebie
połączeniem z wibracją Źródła (Symfonią), oraz twoją umiejętnością wyraŜania tej
koherentnej wibracji poprzez jej zachowania. Jest to inteligencja behawioralna.

Kiedy wizualizujesz, Ŝe jesteś całkowicie Istotą Jedności, to czynność ta jest po
prostu wchodzeniem w interakcje ze samym sobą, bez Ŝadnego ustalonego z góry
schematu działania. Tak wygląda współdziałanie. Obejmujesz samego siebie. Cztery
punkty postrzegania Centrum Duchowego to zachowania, za pomocą których
wszystkie istoty znajdujące się w twoim środowisku rozpatrujesz jako ciebie
samego, gdy wchodzisz z nimi w interakcje. Tak wygląda wizja prawidłowych
relacji.

Kiedy pojawiają się nowe przeszkody, równocześnie wyłaniają się ze Źródła nowe
paradygmaty do uwolnienia się od tych przeszkód – czynione jest to z poziomu
twojego Centrum Duchowego. Z dokładnie tego teŜ powodu w obecnych czasach
gwałtownych przemian i transformacji, mury wydają się napierać na kaŜdego z nas.
Czas ulega kompresji i wyczuwamy tę kompresję w niemalŜe kaŜdym aspekcie
naszego Ŝycia. MoŜemy utrzymywać wierzenie i mieć pewność, Ŝe wraz z tym jak
mury napierają do przodu, a kompresja staje się coraz bardziej namacalna, my
otrzymujemy nowe paradygmaty i pomysły na poradzenie sobie z tymi
napierającymi warunkami z gracją i łatwością.

Aktywiści duchowi są prekursorami tych przemian. Odczuwamy je wcześniej niŜ
pozostali, musimy zająć się nimi wcześniej niŜ pozostali, i będziemy dotknięci ich
nieprzyjemnymi aspektami wcześniej niŜ pozostali. Lecz takŜe nauczymy się
nowych paradygmatów wcześniej niŜ pozostali, stąd będziemy odpowiedzialni za
przekazanie ich dalej; nie jako Głosiciele Prawdy, ale poprzez noszenie tych
paradygmatów w naszych zachowaniach, słowach, tonie głosu, oczach, ekspresji
energetycznej, i w sercu. W postępowaniu takim zawierają się najskuteczniejsze
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metody jakich moŜemy uŜyć do przetransformowania naszego świata.
PARADYGMAT CAŁOŚCI
EVT 3: Świątynia Aktywizmu Duchowego polega na łączeniu się z naszymi Centrami
Duchowymi i na otwieraniu naszych instrumentów ludzkich na wyraŜanie
znajdujących się w nich częstotliwości energetycznych. Czynności te powiązane są z
przedstawionym poniŜej Paradygmatem Całości (Wholeness Paradigm), opis ten to
dwuwymiarowe wejrzenie w niezmiernie złoŜony zbiór wzajemnych powiązań.

Świadomość Suwereno-Integralności moŜe być zobrazowana jako „klej” spajający,
który łączy wszystkich nas w całość. Centrum Duchowe jest portalem, poprzez
który świadomość Suwereno-Integralności moŜe wejść w instrument ludzki i
przekazać uczucie Jedności na tak bardzo zwiększonym poziomie, iŜ jednostka juŜ
na zawsze będzie przebywać w objęciu tej Jedności. Instrument ludzki, na jego
najczystszym poziomie wibracyjnym, składa się z wyŜszego umysłu oraz z serca
energetycznego, funkcjonujących na zasadzie koherentnej wymiany. Sposób
komunikowania się tych elementów najtrafniej opisać moŜna słowami „inteligencja
zestrojenia”.

To właśnie to zestrojenie i koherencja są tym, co daje instrumentowi ludzkiemu
moŜność (empoweruje) do emanowania i działania w harmonii z Centrum
Duchowym i świadomością Suwereno-Integralności. Z kolei to tworzy bardziej
wypełniony światłem multiwers lokalny otaczający to, co wyraŜane jest przez
jednostkę, oraz zasilający aktywizm duchowy tejŜe jednostki. Inteligencja
behawioralna to fundament Paradygmatu Całości, a świadomość SuwerenoIntegralności to jego zachwycające wyŜyny.

Wszystkie Ŝyjące formy świadomości są połączone ze świadomością SuwerenoIntegralności, wkomponowane w Wielką Obecność Wszechświata. Niemniej jednak,
w obrębie zewnętrznych, genetycznych granic oddzielenia, owe Ŝyjące formy rzadko
kiedy pamiętają tę Jedność. Paradygmat Całości, gdy utrzymujesz go w swoim
sercu, pomoŜe ugruntować uczucie Jedności, jak równieŜ pomoŜe w usunięciu
osądzania z twojego centrum emocjonalnego.
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Wszystkie diagramy zamieszczone w tym opracowaniu są modelami mentalnymi,
które mogą asystować umysłowi ludzkiemu w ponownym wyobraŜeniu sobie tego,
co w dotychczasowej literaturze duchowej określano jako dusza i duch. Nie ma tutaj
Ŝadnego osądzania, Ŝe taki sposób obrazowania jest właściwy, albo Ŝe diagramy te
są lepsze od innych. RozróŜnienie jest twoim subiektywnym zdaniem. Wszystko to
jest częścią procesu wykrywania, rezonowania, i nawigowania.
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PRZYGOTOWANIE DO EVT 3
EVT 3 jest podobne do EVT 2 w tym sensie, Ŝe zanim rozpoczniemy sesję, najpierw
zbieramy się w Poczekalni, lecz juŜ samo wideo jest nieco inne pod wieloma
względami, gdyŜ skupia się ono na specyficznych energiach. Zanim wejdziesz do
Trzeciej Świątyni Zdarzeń, rekomendowałbym następujące przygotowanie się.

Przed wejściem do EVT 3:

1. Rozszerz świadomość na całe swoje ciało
2. Zrelaksuj się i spokojnie wychwyć chwilę obecną
3. Weź głęboki oddech i uświadom sobie wchodzenie do świątyni aktywizmu
duchowego.
4. Wraz z tym jak w Poczekalni pojawiają się kolejne osoby, wzmacniaj swoje
uczucie Jedności poprzez wspólne z nimi oddychanie i wykrywanie
kolektywnego oddechu wszystkich uczestników5.

Plik wideo związany z EVT 3 ma tytuł: śyję Tam Gdzie Ty śyjesz. Jest to poemat
napisany z perspektywy Paradygmatu Całości. Jest w nim mowa o SuwerenoIntegralności. Jeśli obejrzysz go i wysłuchasz uwaŜnie, poczujesz Ŝe piękno naszej
róŜnorodności jest zaszczytem, i pomimo „dziwnych twarzy” wszyscy jesteśmy
Jednością. Zdaję sobie sprawę, Ŝe pojęcie jedności jest powszechnie uŜywane w
naszym społeczeństwie, Ŝe często się o niej pisze, Ŝe często się o niej wspomina
począwszy od reklam Coca-Coli, a skończywszy na przemowach polityków, lecz
tutaj jest mowa o Jedności z zupełnie innego punktu widzenia. Prosiłbym ciebie,
abyś zgłębił właśnie tę odmienność perspektywy, gdyŜ jest ona kluczowym
punktem rezonacyjnym, który uczyni z sesji EVT skuteczne programy
transformacyjne – zarówno dla ciebie jako jednostki, jak i w kontekście
kolektywnym.

Dziękuję, Ŝe zdecydowałeś się przeczytać te informacje i uczestniczyć w Event
Temples.

5 Wspomniana tutaj Poczekalnia znajduje się na stronie EventTemples.wingmakers.pl Kiedy wejdziesz
na nią, zarejestruj się bezpłatnie, wówczas otrzymasz email potwierdzający. Następnie zaloguj się na
stronie EventTemples i kliknij na link Sesje EVT. Link ten będziesz widział tylko wtedy, gdy będziesz
zalogowany. Wybierz z menu EVT 3 i zostaniesz przeniesiony do Poczekalni. Będąc w Poczekalni warto
na początku zapoznać się z informacjami pod linkiem Informacje o EVT3.
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FINALNY KOMENTARZ

Aktywizm Duchowy nie jest byciem biernym. Istnieje wiele wartych uwagi,
dobroczynnych programów pomagających ludziom w bardzo namacalny sposób w
kwestii zapewniania jedzenia, wody, edukacji, i zwyczajnej ludzkiej godności.
Zaobserwujesz, Ŝe podąŜywszy tą ścięŜką zostaniesz przyciągnięty do zauwaŜenia
realnych i naglących trudności milionów ludzi i zwierząt na tej planecie. Potrzeby są
ogromne w niemalŜe kaŜdej dziedzinie.
Pogląd, Ŝe aktywizm duchowy to wyłącznie aktywność myślowa jest błędny.
Opracowanie to stara się przedstawić fundamenty aktywizmu duchowego i to jak
obsługuje on najbardziej podstawową potrzebę naszej ludzkiej rodziny, którą jest
ponowne połączenie się z jej Centrum Duchowym bez polaryzacji religijnej,
rządowej, edukacyjnej, czy uwarunkowań społecznych. JednakŜe, kiedy będziesz
badał problemy w obliczu których staje nasza planeta, to będziesz miał sposobność
wprowadzenie twojego podejścia na obszar aktywności świata realnego.
Główne wyzwania, przed którymi stoi ludzkość w dzisiejszych czasach mają
charakter globalny, w następstwie czego wpływają one na kaŜdego z nas.
Zazwyczaj są one wyraŜane za pomocą słów takich jak: zmiana klimatu, brak
świeŜej wody, ciągle zmniejszająca się bioróŜnorodność, wojna i terroryzm, brak
jedzenia, bieda, zaleŜność od paliw kopalnianych, i przeludnienie. Niniejsze
opracowanie sugeruje, Ŝe tego rodzaju manifestacje wynikają z głębszej,
subtelniejszej przyczyny, którą jest postawa bycia rozłączonym i Ŝycie według
starych paradygmatów mentalnych polarności i oddzielenia.
Jeśli przechodzimy do autentycznej jaźni wyraŜającej się poprzez sześć cnót serca,
oraz patrzymy na wszechświat z perspektywy czterech punktów postrzegania
Centrum Duchowego, to zwracamy uwagę gatunku ludzkiego w tym samym
kierunku – kaŜdego pojedynczo. Zdaję sobie sprawę, Ŝe moŜe to wyglądać jak
powolny, nuŜący proces, ale pomyśl o tym jak o lawinie. Śnieg w strefie lawinowej
zbiera się przez kilka miesięcy, po czym gdy osiągnięta zostaje masa krytyczna,
najdrobniejsza wibracja moŜe wywołać reakcję łańcuchową, która – w ciągu jednej
chwili – uwalnia nagromadzoną energię i transformuje krajobraz.
KaŜdy z was jest taką „najdrobniejszą wibracją”. KaŜdy z was jest częścią
transformacji, która się wydarzy. Nasze doświadczenia, z Centrum Duchowym,
wiąŜą się z finalizowaniem, całością, jednością, oraz zrozumieniem, Ŝe rdzeń
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znajduje się wszędzie we wnętrzu kaŜdego. Wibracja Źródła, płynąca przez
Centrum Duchowe, uprzystępniona i poprowadzona przez instrument ludzki dodaje
nowy wymiar do komunikacji i ludzkiej ekspresji.

Ten nowy wymiar jest najdrobniejszą wibracją.
śyj tym nowym wymiarem i obejmuj wyobraźnią to, Ŝe jesteś najdrobniejszą
wibracją. Transformacja, której wszyscy szukamy nadchodzi, ale droga nie jest ani
wygładzona, ani prosta, i to właśnie dlatego musimy Ŝyć w ekspresji naszego serca
i w zjednoczeniu. Drobne oddzielenia i dramaty ego zostaną przyćmione
rzeczywistością tej transformacji. Teraz jest czas wyrazistego wejścia na ścieŜkę do
swojego Centrum Duchowego oraz na ugruntowanie tego zrozumienia we własnym
sercu i działaniach.
Wibracja istoty kwantowej jest obejmująca. Zrozumienie relatywne (relative
understanding) jest sekwencyjne; spowalnia ono ciebie w oddzielnych,
poznawczych krokach pojmowania, które bazują jeden na drugim. Rozeznanie
wibracyjne (vibrational cognition), czy teŜ urzeczywistnienie, jest jak lawina,
uwalnia ono ciebie od wewnątrz. Jest ono rozeznaniem najwyŜszego rzędu
(transcendentnym), zjednoczonym, i w związku z czym nie skorelowanym z
oddzieleniem i sekwencyjnością.

Dla większości osób ze społeczności oświecenia, poniŜszy diagram przedstawia
przykłady tematów w obliczu których stajemy, z których nie wszystkie są realne,
niemniej jednak rykoszetują one po stronach internetowych, ksiąŜkach, telewizji, i
filmach. Jako tematy niepokojące, zderzają się one z naszą osobowością i, w
róŜnym stopniu, zaraŜają nas stresem i niepokojem. Są one „murami”
dostrzeganymi gdy napierają na nas, dodając do naszego Ŝycia poczucie kompresji
czasu, oraz wzmagając uczucie nieuniknionej „katastrofy” czy teŜ zguby.
Skutkiem takiego lęku jest „sięganie” po Zbawiciela – kogoś lub coś, co uratuje
ludzkość od niej samej. Istnieje wyłaniający się zbawiciel dla ludzkości, jest nim
Kolektywne Centrum Duchowe wpływające do wystarczającej liczby instrumentów
ludzkich, które to przekonfiguruje trajektorię ludzkości na nowy kurs wytyczony
przez ton równości, wspaniałą sferę naszego współpołączenia, oraz pewność
naszego kolektywnego serca.

Z biegiem czasu, czynniki stresowe akumulują się i składają swój „depozyt”
energetyczny do instrumentu ludzkiego, zaczynając blokować przepływ energii w

-24-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

domenie fizycznej, emocjonalnej, i mentalnej. Jeśli podąŜysz za technikami z tego
opracowania, znajdziesz proste metodologie na zwolnienie tych blokad i otwarcie
płynnej przepustowości pomiędzy twoim ciałem fizycznym, a Centrum Duchowym,
oraz wszystkim, co znajduję się pomiędzy tymi dwoma.

Nie są to Ŝadne ćwiczenia mentalne ani deklaracja, którą recytujesz i następnie
wracasz do swoich nawyków, wykazując wyrozumiałość wobec własnej hipokryzji
wierzenia w jedną rzecz, a postępowania w inny sposób.
Autentyczność i inteligencja behawioralna to klucze tej nowej ery. Są one dłutem w
twoich dłoniach, i bez tego dłuta jesteś widzem na stadionie elity. Proszę weź to
sobie do serca. Od tego zaleŜy wszystko.

Z mojego świata do twojego,
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ŻYJĘ TAM GDZIE TY ŻYJESZ
śyję tam gdzie ty Ŝyjesz;
gdzie zaokrąglone wzgórza i kwieciste doliny
rozciągają się pod błękitnym niebem,
i tam gdzie drapacze chmur pną się wbrew grawitacji.
MoŜe wydawać się,
Ŝe pozostawiłem ciebie z dziwnymi twarzami,
ale ja Ŝyję tam gdzie ty Ŝyjesz.

Kiedy odstąpisz
od rzeczy, które miłujesz w swoim umyśle
odnajdziesz to, co pozostaje
w twoim wnętrzu,
i to coś nie jest niczym ponurym,
ani Ŝadnym pracochłonnym rękodziełem
stworzonym przez ręce i mózg.

Nie jestem Bogiem, ani wzniosłym, niewidocznym duchem.
Nie jestem głosem anioła usłyszanym w nocy,
ani delikatnym szeptem twoich świadomych snów.
Jestem obecny w jednym miejscu, które jest wszystkimi miejscami.
śyję tam gdzie ty Ŝyjesz.

Kiedy rościłeś sobie prawo własności do imienia Boga,
odczuwałeś cienie naszej jedności.
Zgłębiałeś maskę,
która migocze nikłym fotonem światła
wchodząc bez kajdanów do
maszynerii nocy.

Kiedy zdejmiesz tę maskę
ze swojego serca
i wystawisz ją na spokojne, nocne niebo
niech nic nie rozprasza cię w twoim wnętrzu.

Pozwól wiatrowi tańczyć z przebaczeniem.

-26-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

Oddychaj esencją mnie
i pozwól jej być aktywną w tobie
płynąć z serca na twoją komendę.

Jeśli ściskasz dłoń Boga
stąd gdzie teraz jesteś,
to moŜesz dostrzegać jedność w oczach kaŜdej istoty.

Jestem suwerenem w kaŜdej Ŝywej formie,
wyłaniam się w tobie
poprzez zapomnianą funkcję twojego oddechu
oraz poprzez bicie twojego serca.

Tam gdzie panuje pokój, jak i tam gdzie panuje wojna
jestem tajemnicą dobra i zła
podczas procesu przebudzania się jedności.

śyję w korytarzach głębszej jedności,
w których toŜsamość jest Jedna,
a osobowości jest wiele.

NiemalŜe nieskończona ilość głosów
roprzestrzenia się z tego samego serca
wędrując do jedności
poprzez ścieŜki czasu.

śadne serce nie jest oddzielone
od Serca jedności.
śaden oddech nie jest juŜ nigdy samotny.
Miłość podarowana drugiej istocie
nigdy nie jest stracona.

śyję tam gdzie ty Ŝyjesz.

-27-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

NOTATKI: Pauza Kwantowa

Uniwersalnym systemem wsparcia dla kaŜdego z nas jest nasz oddech. To oddech
jest tym, co łączy nas z naszym punktem pochodzenia, ze stanem świadomości
Suwereno-Integralności, który to jest naszym naturalnym stanem istnienia.
Oddech jest sposobem, za pomocą którego instrument ludzki, znajdując się
gdziekolwiek w czasoprzestrzeni, potrafi nawiązać połączenie z tym punktem
pochodzenia. Oddech jest portalem pomiędzy wymiarem fizycznym, a domenami
kwantowymi czy teŜ międzywymiarowymi, lecz nie chodzi tutaj o normalne,
autonomiczne oddychanie, ale o bardzo specyficzny wzorzec oddechowy, który
nazywamy Pauzą Kwantową.

Pauza Kwantowa to prosty, czteroetapowy proces zaczynający się od wdechu
trwającego od trzech do sześciu odliczeń, w zaleŜności od twojej pojemności płuc,
postury, i stopnia prywatności. Po tym jak juŜ wciągnąłeś powietrze, robiąc to przez
nos, wstrzymaj swój oddech (zrób pauzę) na równą ilość odliczeń jak przy wdechu,
następnie wypuść powietrze przez usta, w czasie o tej samej ilości odliczeń, po
czym ponownie wstrzymaj swój oddech (pauza) na tą samą ilość odliczeń.
PoniŜej znajduje się diagram ilustrujący wzorzec oddechowy z przykładowym
zastosowaniem odliczeń do czterech. Kluczem jest utrzymanie symetrii w kaŜdym z
czterech segmentów procesu. Jeśli uŜywasz odliczania do trzech, to stosuj go równo
do kaŜdego segmentu. Nie jest konieczne precyzyjne tego monitorowanie, zamiast
tego zastosuj swobodne monitorowanie czasu trwania kaŜdego z segmentów i
utrzymuj konsekwentność przepływu.

PowyŜej zilustrowano jeden cykl. Rekomendowane jest, aby wykonać trzy lub
cztery cykle pod rząd, po czym wrócić do normalnego oddychania. Okres
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„normalnego” oddychania nazywany jest okresem Konsolidacji. W czasie
wykonywania całości procesu miej zamknięte oczy i siedź w wygodnej pozycji mając
wyprostowane plecy, obiema stopami dotykając podłoŜa. Kiedy zaczynasz okres
konsolidacji, to jest to twój czas na skoncentrowanie się i skupienie całej swojej
uwagi na rzeczach, które wypływają na powierzchnię twojej świadomości, wiedząc
Ŝe pojawiają się one z konkretnego powodu. Jest to idealny czas na zastosowanie
Sześciu Cnót Serca (wdzięczność, współodczuwanie, przebaczenie, skromność,
dzielność, zrozumienie) wobec wszelkich pojawiających się myśli lub emocji.
Okres konsolidacji trwa zazwyczaj od trzech do pięciu minut, aczkolwiek nie ma
tutaj definitywnych wyznaczników czasowych. UŜywaj swojej intuicji do określenia
czasu trwania tego okresu. Generalnie wraz z kaŜdym powtórzeniem konsolidacji,
których jest zazwyczaj cztery lub pięć, stajesz się mniej przepełniony myślami i
emocjami, tak iŜ gdy wchodzisz w finalny okres konsolidacji, jesteś wolny od
wszelkich myśli oraz emocji i wchodzisz w domenę kwantową.

PoniŜszy diagram przedstawia typową sesję Pauzy Kwantowej. ZauwaŜ, Ŝe w tym
konkretnym przykładzie mają miejsce trzy cykle oddechowe, po czym następuje
okres konsolidacji. Powtarzane jest to cztery razy. Liczba cyklów oddechowych
moŜe być zwiększona do pięciu, gdzie po kaŜdym cyklu następuje konsolidacja,
ponownie, symetria pełni tutaj waŜną rolę.

Istnieje wiele niuansów związanych z techniką Pauzy Kwantowej i zachęcałbym
ciebie do ich samodzielnego odkrycia, na twój własny sposób. Opisałem jej
podstawową wersję, lecz technika ta posiada równieŜ szereg swoich subtelności,
które silnie ją wzmacniają; subtelności te pojawią się wraz z kontynuowaniem
procesu stosowania tej techniki, dlatego praktykując ją bądź otwarty na tego
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rodzaju rozszerzenia.
Kilka szybkich wskazówek na początek. Pauza kwantowa tuŜ po wydechu moŜe u
niektórych ludzi wywołać subtelne uczucie paniki. Jeśli tak się dzieje, skróć ilość
odliczeń, tak aby skrócić czas trwania kaŜdego z segmentów. Przykładowo, jeśli
uŜywałeś cyklu odliczania do czterech, to skróć go do trzech. Uczucie paniki
odejdzie wraz z praktykowaniem techniki. Owe „zatrzymania” czy teŜ pauzy
kwantowe mają swój cel, który z czasem zrozumiesz.
Proponowałbym teŜ, abyś skoncentrował swoją uwagę na własnym oddechu – na
jego dźwięku, teksturze, na tym jak go odczuwasz w swoich płucach, jak układają
się twoje usta w czasie wydechu, jak przepływa on przez twój organizm, itp. Tego
rodzaju skoncentrowanie zestraja ciebie z Pierwszym Punktem czy teŜ punktem
pochodzenia twojej Suwereno-Integralności, poniewaŜ to oddech jest tym Portalem
nieskończonej i wiecznej istoty, którą prawdziwie jesteś, i to właśnie przez ten
portal manifestuje się ona w fizyczności.

Kiedy stosujesz Pauzę Kwantową naturalnym odruchem jest tendencja
wypatrywania doświadczenia Światła, lub ujrzenia nowych wymiarów, rozmawiania
z Istotami lub teŜ nawet z Bogiem, albo doznanie doświadczenia typu „wow”, które
prawdziwie potwierdzi, Ŝe jesteś na właściwej ścieŜce. Praktykowanie Pauzy
Kwantowej przyniesie tobie nowe doświadczenia i świadomość, lecz zostaw za sobą
oczekiwania. Ponownie, wszyscy uwielbiamy bodźce wizualne. Uwielbiamy widzieć
wyŜsze wymiary, tak jakby widzenie było wierzeniem. JednakŜe, wszystko to co
znajduje się w czasoprzestrzeni kwantowej nie podporządkowuje się pod System
Umysłu Ludzkiego. Plan kwantowy jest punktem wyjściowym. Jest on metafizyczny, co oznacza, Ŝe poprzedza (istnieje przed) danymi wizualnymi,
akustycznymi, i czuciowymi. Poprzedza on emocje i myśli. Istnieje on jeszcze przed
powstaniem wspomnianych bodźców i w rzeczywistości jest za nimi ukryty do
pewnego stopnia.

MoŜesz stosować Pauzę Kwantową przed wejściem do EVT 3, nawet jeśli jest to
tylko jeden okres konsolidacji. Eksperymentuj i zobacz, czy stosowanie jej pomaga
tobie w kontemplacji nad paradygmatami opisanymi w tym opracowaniu. Pauza
Kwantowa to świetna metoda wspierająca wykrywanie, rezonację, i nawigowanie,
gdy uŜywać ich wobec problemów lub sposobności. PomoŜe ona tobie w określeniu
kontekstu dla energii, które napierają na ciebie czy teŜ blokują cię w jakiś sposób.
Pamiętaj, jesteś Istotą Jedności, a Wszechświat jest twoim boiskiem.

-30-

© 2009 EventTemples, All Rights Reserved

Podziękowania

Ishdeep Sahni i Mark Hempel pomagali przy tworzeniu elementów związanych z
diagramami Perspektywy Kwantowej oraz Synchronizacji Źródłowej. Mark starannie
pracował ze mną nad stworzeniem grafiki dla diagramów. Mark i Ernest odegrali
takŜe istotną rolę przy produkcji technicznej i projektowaniu strony EVT 3. I w
końcu, John Berges pomógł przy edytowaniu tego opracowania. Przesyłam do tych
wszystkich ludzi moją wdzięczność z głębi serca za ich wkład.

Muzyka, plik wideo, poezja, obraz na okładce (przedniej i tylnej), oraz tekst EVT 3
zostały stworzone przez Jamesa specjalnie na potrzebę Świątyni Aktywizmu
Duchowego.
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