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My… ustanawiamy i dedykujemy  
Lekcje  Strażników Płomienia  

jako oficjalny kanał, który będzie służył 
dalszemu oświeceniu ludzkości  

i pokonaniu ignorancji przez światło i moc  
płomienia Boga.  

Święta wiedza o płomieniu, którą 
zobowiązaliśmy się wydać w tych lekcjach, 

zapewni bezpieczną platformę dla 
wstępujących  w niebo dusz – platformę, 

która jest tak dobrze oświetlona,  
że żaden z tych, którzy będą ją badać 

obiektywnym sercem, nie będzie musiał się 
nigdy wahać przed przekroczeniem  

progu życia i prawdy. 
- MORYA EL 

Bractwo Strażników Płomienia 
63 Summit Way 

Gardiner, MT 59030 
www. TSL.org 
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Oświadczenie zasad 

 

 

PRZESŁANIE OD EL MORYI 
 

Oświadczenie zasad 

 

 

Znając ból niepewności, borykanie się ludzkości z trudnościami oraz nadzieję 
ucieczki w sercach ludzkich, przyrzekam poruszyć niebo i ziemię, aby uczynić 
nauki i usługi Bractwa Strażników Płomienia jak najbardziej reprezentatywnymi  
tego, co Wielkie Białe Braterstwo i synowie nieba mają do zaofiarowania. 

Bractwo Strażników Płomienia i nauki złotego wieku wydane na świat w tych 
lekcjach są zbudowane na jednym i tym samym fundamencie, który wielu 
duchowych liderów uważa za swój własny, i do którego wielu, jestem pewien, 
twórczym wysiłkiem i w harmonii z Bogiem, dodało piękna.  

Strażnicy Płomienia będą usiłować używać wiecznego światła i prawdy – 
wyrażonych tak umiejętnie w przeszłości przez wielkich nauczycieli i proroków –  
jako kładki w dniu dzisiejszym do większego duchowego postępu, wiedząc  
z największą pewnością, że wiele jeszcze pozostało do ujawnienia  ludzkości.   

My, duchowy Zarząd, z pomocą całego Ducha Wielkiego Białego Braterstwa 
ustanawiamy i dedykujemy Lekcje Strażników Płomienia jako oficjalny kanał, 
który będzie służył dalszemu oświeceniu ludzkości i pokonaniu ignorancji przez 
światło i moc płomienia Boga. Święta wiedza o płomieniu, którą zobowiązaliśmy 
się wydać w tych lekcjach, zapewni bezpieczną platformę dla wstępujących  
w niebo dusz – platformę, która jest tak dobrze oświetlona, że żaden z tych, 
którzy będą ją badać obiektywnym sercem, nie będzie musiał się nigdy wahać 
przed przekroczeniem progu życia i prawdy. 
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Wartość tej działalności znajduje się w ukończonej strukturze, zaplanowanej 
od jej poczęcia do utrzymywania płomienia prawdy i wolności stale na widoku.  
Bo my, którzy służymy wam z wyższych płaszczyzn wiemy, że tylko 
promienistość Wiecznego Logosu może skierować ziemię w oddychającą 
świadomość Boga, która podtrzymuje pokój, uwalnia z wszelkiej niewoli  
i jest prawdziwym zrozumieniem, które ostatecznie przynosi wszystkim 
wieczyste szczęście. 

 

MORYA EL                                                                                                            
Czohan Pierwszego Promienia                                                                               

Szef  Rady Darjeeling,                                                                                
Wielkie Białe Braterstwo 

 

 

 

 

 

Jest ponadto wiele innych rzeczy, 

których Jezus dokonał, a które, 

gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, 

że cały świat nie pomieściłby ksiąg, 

jakie trzeba by napisać. 

- JAN 
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Jesteś świadomą, Bosko-wolną istotą 

 

 

PRZESŁANIE OD KOMANDORA ZAKONU 

 

Do Strażników Płomienia 

Jesteś świadomą, Bosko-wolną istotą 

Sekret Wiecznego Życia znajduje się w stawaniu się Płomieniem 

 

Witajcie, umiłowani Strażnicy Płomienia! 

Jako wasz Komandor Zakonu, zapraszam was do tej Boskiej świadomości,  
która zawsze wie, że życie to Bóg, że Bóg to istnienie i że jest to jego świadomość  
w was, która jest waszym zindywidualizowanym życiem. 

Jesteście tacy jak wszyscy ludzie, lecz odmienni od każdego. Jesteście 
indywidualną jednostką przeznaczoną do okazania szczególnej cechy Boga, aby 
mogła zlać się w jedno z wieczystym królestwem dla uzupełnienia i podniesienia 
naturalnego piękna wszechświata. Boskie królestwo jest jedyną nieprzemijającą 
rzeczywistością w całej wieczności. Chociaż to królestwo przejawia się w naturze 
jako Boskie życie lub jako życie płomienia, jego duchowa rzeczywistość nie 
zawsze jest rozpoznawana przez śmiertelnych przybyszów, którzy często schodzą 
z ekranu życia nigdy nie uprzytomniwszy sobie celu, dla którego na początku 
kosztowali eliksiru świadomej indywidualizacji. 

Jest wam dana wolność wyboru, w ramach naturalnego i kosmicznego prawa, 
co chcecie robić i czym chcecie być. Nie wszyscy ludzie otrzymują w tym 
momencie tę samą błogosławioną możliwość, która jest dostępna wam już teraz 
poprzez to duchowe bractwo i poprzez wasz własny świadomy wybór zostania 
strażnikiem Boskiego płomienia. Wszyscy, którzy mają udział w tym płomieniu 
jako w życiu, które bije ich sercami, muszą rozpoznać go, żywić go i poszerzać  
go tak,  jak  to uczynili umiłowani  Jezus  Chrystus i inni wielcy mistrzowie. Wtedy  
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zajmie on prawowite i górujące miejsce i rozkazem Kosmicznego Chrystusa 
wywoła śpiącego Łazarza ludzkiej świadomości, aby wskrzesiła swoją własną 
boskość. Wówczas każdy moment czasu lub wieczności będzie widziany jako 
kielich, w którym możecie powiększyć wznoszący się płomień i wprowadzić  
w czyn jego moc do objęcia władzy nad światem materialnym. 

Mocą transmutacji – mocą do zmieniania na lepsze – którą niebawem odkry-
jecie w trakcie studiowania podstawowej nauki o kosmosie, nauczycie się,  
jak uciec od świadomości zwykłego rozsądku z jej wiążącymi nawykami  
i niewłaściwymi kreacjami. Tą samą transformującą mocą możecie też być 
uwolnieni od świadomej lub nieświadomej kontroli kogokolwiek lub 
czegokolwiek, z wyjątkiem waszej własnej błogosławionej boskości, Obecności 
JAM JEST lub wiecznego Bycia waszego indywidualnego istnienia. A zatem, 
wolni do podążania za promienistością waszej Boskiej Obecności, która jak filar 
ognia wskazuje wam drogę  na szczyt życia, możecie wezwać niezwykłą moc, 
mądrość i miłość i w ten sposób zostać otoczonymi, strzeżonymi, pocieszonymi 
i być prowadzonymi przez Ducha Świętego do wszelkiej prawdy.  

 

porzucone, bo człowiek widzi, że chmury ciemności i niewiedzy były tylko 
przejściowe i że w słonecznym świetle Gwiazdy Dnia nie może dłużej ukrywać 
przed duszą prawdy o jego własnym nieśmiertelnym istnieniu. 

W świecie, gdzie niedoskonałość wydaje się rzeczywista, trudno jest czasem 
człowiekowi dostrzec ogromną doskonałość życia. A jednak, ponieważ Bóg  
jest ogniem pochłaniającym, który sam się nie spala1, musi on rozpoznać  
i potwierdzić ten wielki fakt, że życie jest doskonałe, ponieważ życie jest  
Bogiem. Wszystkie ludzkie cechy są przejściowe i mają tylko taką moc, jaką  
ludzie im przypisują. Dlatego musicie codziennie polecać się  nieśmiertelnej mocy 
boskiego płomienia, w którego promienistości będziecie oczyszczeni  
i odrodzeni, ponieważ w płomieniu jest moc transmutacji.  

 
 
 

 

 

Trwała świadomość   Chrystusowej 
prawdy zawsze sławi szlachetność  
duszy i prowadzi nareszcie wszystkich 
do namacalnego zwycięstwa – do 
domu w boskiej rzeczywistości.  Tutaj 
znajduje się prawdziwe uczucie 
Boskiej szczęśliwości, wysoko ponad 
złudzeniami śmiertelnego życia. Życie   
w swoim najokazalszym znaczeniu  
jest urzeczywistnione  i  dawne pojęcia 
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Wy w rzeczywistości (tak jak Bóg was widzi i zna) jesteście świadomymi  
i wolnymi w Bogu istotami; wy jako osobowość (tak jak sami siebie widzicie  
i znacie) posiadacie tymczasową egzystencję. Jedynie płomień jest nieśmiertelny  
i dlatego właśnie tajemnica wiecznego życia jest odkrywana w podtrzymywaniu 
płomienia, w utożsamianiu się z płomieniem, w stawaniu się płomieniem. Życie 
płomienia nie jest waszym  ciałem fizycznym jako takim lub nawet umysłem: jest 
to elektroniczna esencja, lub energia Boga, zstępująca z Obecności JAM JEST dla 
podtrzymania waszego życia. Ta energia spływa po czymś, co znane jest jako 
kryształowy sznur*, przechodzi przez wzrastającą gęstość, przez pole siłowe 
materii, i łączy się bezpośrednio z waszym własnym fizycznym sercem, z którego 
rozprowadzana jest po całej waszej istocie.  

 

Natura waszej istoty jest poczwórna. Jest ona fizyczna, mentalna, emocjonalna  
i eteryczna. Struktura, która zawiera waszą świadomość jest faktycznie złożona  
z czterech powłok wibrującej energii. Te wzajemnie przenikające się „ciała”, 
funkcjonujące jako harmonijna całość, są środkami zindywidualizowanego prze-
jawienia się Boga w człowieku. Ożywiającą zasadą ich istnienia  jest płomień 
życia, święty ogień, który najpierw zakotwiczony jest w waszej Obecności JAM 
JEST, następnie w waszym Chrystusowym JA, a później w waszym bijącym sercu. 
Tak więc promieniująca esencja życia przejawia się przez wasze cztery niższe  
ciała celem zapewnienia platformy dla waszej słonecznej ewolucji (duszy)  
w świecie form. 

* Kryształowy sznur jest również znany jako srebrna nić. 

 

 



 ______________________________________________________________________________________________________________ 

PIERWSZA LEKCJA STRAŻNIKÓW PŁOMIENIA. Polska e-edycja Copyright © 2019 Summit Publications, Inc.    
                                                                                      Wszelkie prawa zastrzeżone.                                                                         10 

 

 

 

 

PAN powiedział: „Przybliż się do mnie, to i ja przybliżę się do ciebie”2.  
Gdy strzeżecie pobożnie i ze stałością płomienia życia  palącego się  
na ołtarzu waszych serc, wasza świadomość zbliży się do Boga – na jego 
podobieństwo – a Obecność Boga przybliży się do waszych czterech niższych 
ciał i stanie się tożsama z nimi. Praktykując dzień po dniu rytuał inwokowania 
płomienia, wasze fizyczne, emocjonalne, mentalne i eteryczne (pamięciowe) 
powłoki będą naturalnie wchłaniać coraz więcej wiecznych, młodzieńczych, 
ożywiających sił waszej nieśmiertelnej istoty. 

Ogień JAM JEST  będzie faktycznie świecił przez wasze fizyczne ciało – 
iskrzący się splendor, diamentowa doskonałość świecąca z komórek. Wasze 
emocje będą również przemienione, umożliwiając wam wspięcie się na wyżyny  
Boskiej samoświadomości, daleko poza niziny samoświadomości ludzkiej 
egzystencji. Wstępując do obecności świętego ognia poznacie pokój,  
szczęśliwość i dziecięcą ufność, nigdy wcześniej nie doznaną. A wiele aspektów 
jedynego płomienia życia będzie rozbudzać w waszych sercach piękną  
postawę braterstwa w stosunku do wszystkich i wolę udzielania  
błogosławieństw każdej części życia, tak jak Bóg to czyni. 

Gdy boskie uczucie miłości zacznie wzrastać z głębi waszej duszy,  
uznacie zamieszkujące ognisko świętego ognia we wszystkich i nauczycie  
się wysoko sobie cenić cechy świętego ognia, gdy przejawiają się w waszym  
bliźnim. Postrzegając go jako płomień, nie odrzucicie go, ani tak łatwo  
nie będziecie odrzuceni przez niego. Uzbrojeni w taką wizję prawdziwej 
tożsamości człowieka, unikniecie uczucia niższości  lub wyższości,  
a co najważniejsze, unikniecie ludzkiego tworzenia stereotypów z ich  
negatywną świadomością, zmorą śmiertelnego istnienia  i  cierpienia ziemi.  

 

 

 

 

 

 

Wasze ciało mentalne było 
zamierzone jako naczynie na lśniący jak 
rtęć, błyszczący jak diament umysł 
Boga: czujny, gotowy, bosko natchniony 
i przeobrażony przez odnowienie 
waszego umysłu, aby mogło pojąć 
boskie idee i zapewnić mądrość  
i sprawność w ich wykonaniu. Wasze 
ciało pamięciowe miało na celu 
zachować tylko pierwowzór waszego 
boskiego  planu   i   zapisy   waszych 
Boskich    zwycięstw   wraz    z    mocą,  
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mądrością i miłością Chrystusa, z  którego zwycięstwo się wywodzi i przez 
którego jest utrzymywane na zawsze. 

Wolność według Boga to prawdziwa utopia Ducha; ona żyje i istnieje w tej 
chwili, bo jesteśmy jej częścią. 

                   
 

 

 

 

 
 

jej raz na zawsze – przyczyny, wyniku, zapisu i pamięci – tak, aby nigdy nie 
powróciła. 

Niech strażnicy płomienia przypomną sobie początek ich indywidualizacji 
jako Boskiego płomienia, kiedy po raz pierwszy wynurzyli się z serca Boga. Niech 
jeszcze raz usłyszą rozbrzmiewający dźwięk zagubionego akordu istoty,  
który przypomina ich świadomą kontrolę i kierowanie świętym ogniem:  
gdy mieli moc lewitacji, powietrznej transportacji swoich niższych ciał bez 
uciekania się do mechanicznych środków; władzę nad domenami ognia, 
powietrza, wody i ziemi; kontrolę nad żywiołami i wszelkie inne moce, którymi 
wniebowstąpieni mistrzowie władają, włącznie z mocą przenikania tak zwanego 
niewidzialnego świata. 

Umiłowani, tysiące i miliony lat ludzkiego tworzenia nie ustąpią w jednej 
chwili (z wyjątkiem rzadkich przypadków). A zatem, celem przeciwdziałania 
ciężarowi waszych własnych negatywnych uczynków zalecamy, abyście jako 
prawdziwi strażnicy płomienia, trzymali mocno wszystko to, co już otrzymaliście 
od Boga. Podobnie musicie zachować wszystko, co otrzymacie w przyszłości  
i nigdy nie wypuszczać tego przez ludzką próżność lub przez samolubne, 
tymczasowe wywyższanie ego w blasku ludzkiej chwały. Tak jak Jezus powiedział 
do swoich uczniów: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa Bożego”3.  

Wasza Boska Obecność warta jest więcej niż całe złoto Ofira lub cała herbata  
Chin, umiłowani: to jest klucz do wszechświata! Bądźcie więc strażnikami  
 

*  Znany również jako fioletowy transmutujący płomień i fioletowy śpiewający płomień. 

 

 

 

 

Na przestrzeni stuleci fioletowy płomień 
wolności* był znany i stosowany przez wielu 
wiernych jako święte berło Ducha Świętego. 
Fioletowy płomień powinien być radośnie 
wzywany w imię Boga jako ogień, który powoduje 
zmianę na wskroś istoty człowieka, dla  
uwolnienia  go   od   wszelkiej   niezgody ukrytej   
wewnątrz   czterech   powłok   i    dla wymazania 
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Boskiego płomienia przez przemyślaną i zdecydowaną stałość, która wznosi się 
za każdym razem, gdy faluje, aż będziecie ostatecznie zwycięscy i wolni tak jak 
my jesteśmy. To jest zwycięstwo, które pokonuje świat! 

Bycie strażnikiem płomienia jest wysokim i szlachetnym przywilejem –  więk-
szym u Boga niż jakikolwiek inny. Niezależnie od ludzkich opinii, wasza Boska 
Obecność jest waszym przewodnikiem i kryterium. Idąc śladami Chrystusa, 
który jest jedynym Pośrednikiem między waszym Boskim JA a waszym 
indywidualnym przejawem życia, będziecie szli naturalnie, nie zbaczając,  
w ramiona boskiego osiągnięcia, aby ostatecznie stać się lordami i damami 
płomienia. Taki stan rozwoju jest najbardziej powszechny na Wenus, błogosła-
wionej bliźniaczej gwieździe w stosunku do Ziemi. Niech wzrasta on w sercach 
wielu na  tej  planecie i niech będzie udziałem wszystkich, którzy ją zamieszkują.  

Teraz nakazuję wam: 
Bądźcie nieśmiertelni, lśniący od wewnątrz  

i uświęceni przez światło,  
synowie i córki płomienia 
 w kosmicznym działaniu!  

Bądźcie bez śmierci i bez narodzin,  
wszechwiedzący, wszechmocni, wszechobecni! 

Zatem, jako dzieci jednego Ojca, będziecie świadomymi mieszkańcami 
królestwa przed wniebowstąpieniem, tak jak Jezus był. I w waszej jedności  
z Ojcem, dzięki jego wszechwiedzy, poznacie dzień i godzinę waszego własnego 
wniebowstąpienia. 

Ci, którzy są szczerzy, zawsze cenić będą jak skarb każdą lekcję Strażników 
Płomienia jako kamień milowy w ich powrotnej wędrówce do serca Ojca. 
Niewątpliwie będziecie czytać i powracać  do czytania mojego wstępnego listu 
wiele razy, aż wchłonąwszy jego treść, znajdziecie pełnię kosmicznego pokoju 
pod blaskiem wiecznych skrzydeł. 

Pozostaję zawsze wierny dla tych ze szlachetnym sercem, 

Saint Germain 

Komandor Zakonu  

Strażników Płomienia  

 
PRZYPISY:  
1. zob. Wj 3:2; Pwt 4:24; Hbr 12:29.   2. Jk 4:8.    3. Łk 9:62. 
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Bóg nasz jest bowiem Ogniem pochłaniającym… 

Aniołów swych czyni wichrami, 

Sługi swe płomieniami ognia. 

- PAWEŁ  

 

Gorejący płomień ten będzie nieugaszony! 

- EZECHIEL 

 

I ukazał mu się anioł PAŃSKI  

w płomieniu ognia,  

ze środka krzewu: widział,  

jak krzew płonął ogniem,  

a nie spłonął od tego. 

- KSIĘGA WYJŚCIA 

 

„Usłysz mnie, Stwórco Światłości, 

Posiadaczu kluczy, natchniony ogniem, 

Ognisty, 

którego oddech daje Światło,  

Panie Światłości,  

którego ciało jest z Ognia”. 

- RYTUAŁ  MITRAISTYCZNY 
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Codzienna Modlitwa Strażnika 

 

 

          

CODZIENNA MODLITWA STRAŻNIKA 

Mistrzyni Nada 

 
Mów te wersety powoli, z namaszczeniem: 

Płomień działa – 
Płomień żyje – 
Płomień jest wieczny. 

JAM JEST Boskim płomieniem promiennej miłości 
Z samego serca Boga 
W Wielkim Słońcu Centralnym, 
Zstępującym od Mistrza Życia! 
JAM JEST napełniony teraz  
Najwyższą Boską świadomością 
I słonecznym odczuwaniem 
Umiłowanych Heliosa i Westy. 

Pielgrzym na ziemi 
Kroczę codziennie drogą 
Zwycięstwa wniebowstąpionych mistrzów, 
Wiodącą do wiecznej wolności 
Dzięki mocy świętego ognia 
Teraz i zawsze, 
Przejawiającą się stale 
W mych myślach, uczuciach i bezpośrednim odczuwaniu, 
Przekraczającą i transmutującą 
Wszystkie elementy ziemi moich czterech niższych ciał 
I uwalniającą mnie mocą świętego ognia 
Od ognisk sprzeniewierzonej energii  
W mej istocie. 

JAM JEST wolny już teraz od wszystkiego, co wiąże, 
Dzięki prądom boskiego płomienia 
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Samego świętego ognia, 
Którego wstępujące działanie czyni mnie 
Bogiem w przejawieniu, 
Bogiem w działaniu, 
Bogiem z mianowania  
I Bogiem w świadomości! 

JAM JEST działającym płomieniem! 
JAM JEST żyjącym płomieniem! 
JAM JEST wiecznym płomieniem! 
JAM JEST rozszerzającą się iskrą ognia 
Z Wielkiego Słońca Centralnego 
Przyciągającą teraz do mnie każdy promień  
Potrzebnej Boskiej energii, 
Która nigdy nie może być znów naznaczona ludzkim piętnem, 
Która zalewa mnie światłem 
I Boską iluminacją tysięcy słońc, 
By zapanować i rządzić najlepiej zawsze, 
Gdziekolwiek JAM JEST! 

Gdzie JAM JEST, tam Bóg jest też. 
Zawsze nierozdzielny, 
Zwiększając swe światło 
Uśmiechem jego blasku, 
Pełnią jego miłości, 
Wszechwiedzą jego mądrości 
I mocą jego życia wiecznego, 
Co automatycznie wznosi mnie 
Na skrzydłach zwycięstwa wniebowstąpienia, 
Które zaprowadzą mnie z powrotem do serca Boga, 
Skąd w prawdzie 
JAM przyszedł, by czynić wolę Bożą 
I obfite życie objawić wszystkim! 
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Godne pokłosie z pól ziemi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O niebiosa, gdyby tylko człowiek był stały, byłby doskonały!1 

Szekspir 

 

„Jeżeli buduję górę – rzekł Konfucjusz – i przerwę,  
zanim ostatni kosz ziemi znajdzie się na szczycie, to zawiodłem”.   

 

 
 

 

Nie tyle błyskotliwość intelektu lub bogactwo zasobów,  
lecz wytrwałość w wysiłku i stałość celu  przynoszą sukces. 

 
    

 

 

 

 

 Godne pokłosie 

                      z pól ziemi 
    STAŁOŚĆ 
    Cecha do urzeczywistnienia dla Strażników Płomienia 
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Kiedy człowiek tak zdyscyplinował swój umysł, że jest odporny na wszystko,  

co rozprasza jego uwagę, gdy może on stać się nieświadomym   
każdego bocznego światła, które może go oślepić lub oderwać wzrok  

i gdy jest on mocno skupiony na wybranym celu,  
wtedy gruntownie nauczył się, jak wartościową cechą jest stałość. 

 
Jedyne miejsce, które człowiek może ozdobić, jedyne, w którym może  

on zdobyć sobie uznanie, to to, które on zdobywa – pozycja, którą opanowuje 
siłą swego charakteru, którą osiągnął własnym wytrwałym wysiłkiem. 

 
„Próżna to myśl uciekać przed pracą, którą Bóg nam wyznacza w imię 

znalezienia  większego błogosławieństwa dla naszych  dusz, tak  abyśmy  mogli 
sami wybierać dla siebie samych, gdzie znajdziemy pełnię Boskiej Obecności… 

Och, obyśmy się nauczyli stałości, z miłością i posłuszeństwem względem 
wskazówek wewnętrznej Boskości!”. 

         - George Eliot 

 

Nie wiele rzeczy miernie, lecz jedna rzecz wykonana dokładnie jest 
wymaganiem chwili. Ten, kto rozprasza swoje wysiłki w tym tak intensywnym, 

wymagającym skupienia  wieku, nie może mieć nadziei na sukces. 

 

Na grobie zawiedzionego, rozgoryczonego króla Austrii, Józefa II,  
na Królewskim Cmentarzu w Wiedniu wyrzeźbiono takie epitafium:   

„Tu spoczywa monarcha, który pomimo najlepszych intencji,  
nigdy nie wykonał nawet  jednego projektu”. 
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W uczeniu się, tak jak i w biznesie, musimy nie tylko kuć żelazo póki gorące, 

lecz również kuć je, aż stanie się gorące. 

 

Ten, który się waha w swoim postępowaniu „zbaczając z kursu”, jak mówią 
marynarze, raz w tę stronę, a raz w tamtą, prawie na pewno będzie rozbitkiem 
zanim ukończy połowę podróży swego życia. Ludzie bez stałych przekonań,  

jak chorągiewki na wietrze, są niepowodzeniem Natury. Nikt nie może osiągnąć 
sukcesu, jeżeli nie ma ustalonego i stanowczego celu w swoim umyśle  

oraz niezachwianej wiary, że jest on w stanie osiągnąć swój cel. 

 

We wszystkich wielkich sukcesach możemy śledzić moc siły koncentracji,  
która wzmacnia wszelkie dążenie do jednego niezachwianego celu;  

wytrwałość, która podąża za przedsięwzięciem pomimo każdej trudności;  
i stałość, która umożliwia człowiekowi wytrwać pod ciężarem  

prób, rozczarowań i pokus. 

 

Niepowodzenie staje się ostatecznym testem stałości i stalowej woli.  
Ono albo miażdży życie albo je umacnia.  

Zraniona ostryga reperuje swoją muszlę perłą. 
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Ten, który najpierw mądrze zasięga porady, a później stanowczo postanawia  
i ostatecznie wykonuje swój plan z nieugiętą wytrwałością,  

niezrażony nieistotnymi trudnościami, które zniechęcają słabszego ducha,  
może awansować do sławy w każdej dziedzinie. 

 

Stałość to diament, który rysuje każdy inny kamień.*  

 

Wielka nieustępliwość celu jest kompasem, który będzie kierował  
strażników płomienia poprzez niezbadane obszary do ostatecznego tryumfu.  

Taka determinacja doprowadzi nas do Boskiego sukcesu i utoruje drogę 
 innym, aby szli naszymi śladami, w pogoni za przeznaczeniem,  

które kształtuje nasze cele. 

 

Bóg wie, gdzie znajdują się najbogatsze melodie naszych żywotów  
i jaka musztra oraz jaka dyscyplina są potrzebne, aby je wydobyć. 

 

Posąg na zawsze spałby ukryty w marmurze, gdyby nie obrobienie go, 
wyrzeźbienie i wypolerowanie. Anioł naszych wyższych i szlachetniejszych 
osobowości pozostałby na zawsze nieznany w szorstkich kamieniołomach 

naszych istnień, gdyby nie usunięcie schorzeń,  wydłubanie przeszkód  
i wyszlifowanie papierem ściernym tysięcy utrapień.  

  

* W rozdziale „Dodatkowe materiały” znajduje się lista filmów, które nawiązują do cnoty stałości. 

  Możesz znaleźć w nich inspirację, gdy pracujesz nad tą cechą w swoim życiu. 
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W każdym zrównoważonym życiu, niezależnie od wszechstronności  
uzdolnień lub głębi kultury, istnieje jeden główny cel, któremu wszystkie  

moce duszy są podporządkowane i  poprzez który skupia się na nich uwagę.  
W naturze nie widzimy marnowania energii, nic nie jest pozostawione  

własnemu losowi. Od kiedy prom stworzenia wystrzelił po raz pierwszy  
poprzez chaos, plan znakował kurs każdej złotej nici.  

Każdy liść, każdy kwiat, każdy kryształ, każdy atom ma na sobie odbity cel,  
który bezbłędnie wskazuje na wieńczący szczyt całego stworzenia:  

na człowieka. 

 

 
 

Stałość jest dla strażników płomienia najważniejszą cnotą do rozwinięcia.  
Dlatego też załączamy tutaj te myśli dla waszego błogosławieństwa.  

Były one zainspirowane przez ludzi w próbach życia i są zrodzone w potrzebie.  
W każdej lekcji znajdzie się sekcja o „Cennym pokłosiu z pól ziemi”,  

aby pomóc wam przycinać drzewo życia, które rozpościera swe gałęzie  
ze środka bytu. „Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo” i „każde drzewo, 

które nie przynosi dobrego owocu, będzie ścięte i w ogień wrzucone” 2.  
A zatem, niech każda bezbożna cecha będzie wrzucona do świętego ognia,  

tak aby prawe pokolenie Chrystusa mogło wejść i zamieszkać z wami  
jako wasza prawdziwa tożsamość i boska cecha na zawsze. 

 

 

 

 

PRZYPISY: 

1. Wiliam Szekspir: „Dwaj panowie z Werony”, akt 5, scena 4, wers 111, 112.  2. Łk 6:44; Mt 3:10. 
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Rozległe, szeroko otwarte przestrzenie – część I 

 

 

 

ROZLEGŁE, SZEROKO OTWARTE PRZESTRZENIE 

CZĘŚĆ I 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

tonem wzdłuż spiralnych dróg wiecznych cykli. Tymi kosmicznymi  
drogami (nie zaśmieconymi znakami reklamowymi lub ludzkimi odpadkami) 
podróżują z fantastyczną Boską szybkością kosmiczni emisariusze światła, 
wspaniałe anielskie istoty i wysłannicy świętego ognia,  przemierzając wieczność, 

W przejrzysty wieczór w wiejskiej okolicy, gdy w zamyś- 
leniu spoglądacie w górę na piękne, błyszczące lampy  
Boga, rozproszone jak nasionka światła w ogrodzie 
przestworzy, zastanówcie się nad niezmierzonymi rejonami 
kosmosu, które wydają się puste i pozbawione życia. Sięgając 
ogromnych, oszałamiających umysł odległości, poza zasięg 
oka lub przyrządu, rozciągając nawet pasma wyobraźni, jest  
to niekończący się obszar, nazywany przez ludzi przestrzenią. 
Zważywszy, że Bóg jest wszędzie, ta przestrzeń, prawdziwie 
uświęcona, może być określona jako ciało Boga. 

Wszechświat jest nieśmiertelnym gobelinem, na którym 
PAN utkał błyszczące gwiazdy i galaktyki, słońca i układy 
słoneczne. Wszechświat jest czółnem kosmicznego magne-
tyzmu, którego niewidoczne wstęgi promiennej energii łączą 
przeróżne części życia w jedną harmonijną całość. W tej 
Wielkiej  Ciszy  wspaniałe harmonie odbijają echem muzykę 
sfer, gdzie każda planeta i gwiazda wibruje swym kosmicznym 

PODSTAWOWA NAUKA O KOSMOSIE 

PRZYGOTOWANA POD KIERUNKIEM WNIEBOWSTĄPIONEGO 
MISTRZA LANTO, CZOHANA DRUGIEGO PROMIENIA 
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radośnie spełniając uniwersalną wolę. Ten ogrom nieskończoności z czcią 
nazywać będziemy makrokosmosem. 

Ciało człowieka jest również godne podziwu i cudownie utworzone. Ze swe-
go wielkiego centrum w sercu, życie rytmicznie wysyła ciągły  strumień energii, 
który zstępuje z Obecności dla podtrzymania świadomości, zdrowia i harmonii 
fizycznej formy. Podczas gdy składniki posiadają molekularną strukturę, która 
jest fundamentalna dla wszelkiego stworzenia, ich unikalna budowa i funkcja  
są  jednym  z największych cudów życia. Ochronna powłoka skóry ułożona jest 

  

 

 

 

 

 

 
 

Zarówno ciało człowieka, jak i ciało wszechświata wypełnione są rozległymi 
obszarami fizycznej przestrzeni – rozległe, szeroko otwarte przestrzenie,  
w relatywnym znaczeniu. Obydwa ciała składają się z błyszczących kulistych 
obiektów wirujących szybkim ruchem. Planety, słońca i galaktyki tworzą 
wszechświat; elektrony, atomy i molekuły składają się na ciało fizyczne. 
Kosmiczne promienie służą w całym fizycznym wszechświecie jako wstęgi 
łączących i zasilających energią wiązek czystej inteligencji, które  
kierują, odnawiają i łączą poszczególne części w jedną całość. Magnetyczne 
emanacje z jąder i elektronów atomu ogniskują subtelną skupiającą moc,  
która trzyma fizyczne ciało razem w jednej spoistej, pracującej i żyjącej 
jednostce. To ciało człowieka, ten ogrom skończoności, z czcią nazwiemy 
mikrokosmosem. 

Temat wymiany energii pomiędzy makrokosmosem a mikrokosmosem 
będzie rozpatrywany w przyszłych lekcjach. Jest to studium kosmicznych 
wpływów rozchodzących się w przestrzeni, które pokaże wam jak opanować  
te energie konstruktywnie i jak uniknąć pułapek, które w przeszłości 
powodowały, że uczniowie upadali w trakcie wędrówki. W niniejszej lekcji 
podejmiemy temat pewnych podstawowych i praktycznych spraw dotyczących 
przestrzeni lub rozległych obszarów pomiędzy elektronami i atomami 
składającymi  się  nie  tylko na fizyczną formę, lecz także na pozostałe trzy ciała 

 

            

 

 

 

na mięśniowo-szkieletowej ramie. We wnętrzu 
ciała istnieją mile żył, arterii i nerwów, ogromne 
centrale rozdzielcze skupione w  kręgosłupie  
i mózgu oraz w innych żywotnych ośrodkach, 
układ trawienny bardziej zaawansowany  
niż najbardziej skomplikowane laboratorium  
chemiczne i wiele innych cudów, włącznie  
z inteligencją, która utrzymuje to wszystko  
w doskonałym stanie działania na jawie  
i podczas snu. 
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i ich magnetyczne pole siłowe, zwane aurą, która emanuje z fizycznego ciała. 

Ponieważ ludzie mają wolną wolę, są oni zdolni do wyboru zgodnie z boskim  
prawem – wewnątrz pewnych ustalonych granic – w jaki sposób będą  
korzystać  z możliwości, które życie im ofiarowuje. Mają oni także daną wolną 
rękę co do  naznaczania strumienia energii nieustannie płynącego przez formę 
ich świadomości. Takie są zatem podstawowe funkcje wolnej woli człowieka:  
1. korzystać ze swoich życiowych możliwości tak jak postanowi; 2. naznaczać 
swoje życiowe energie tak jak postanowi; i 3. tworzyć swoje życie tak jak 
postanowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj te rozległe, szeroko otwarte przestrzenie pomiędzy słońcem  
i jego planetami oraz pomiędzy jądrem i jego elektronami.  

Wyraźnie, główny pierwowzór jest ten sam. 

 

 

   Kolejno od Słońca: 

   Merkury 

   Wenus 

   Ziemia 

   Mars 

   Pas Asteroid 

   Jowisz 

   Saturn 

   Uran 

   Neptun 

   Pluton 

  TAK I NA DOLE W ATOMIE  

  MATERII 

  ————————————— 

 
  Atom neonu: 

  

 

elektrony 
protony i neutrony 
w jądrze 

 

 TAK JAK W GÓRZE W NASZYM 

 UKŁADZIE SŁONECZNYM 

 ————————————— 
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Pomyśl o przestrzeni pomiędzy jednym układem słonecznym a drugim  
i pomiędzy jedną galaktyką a drugą. Co za uderzające podobieństwo  

pomiędzy makrokosmosem i mikrokosmosem. 

Tak więc w momencie, gdy energia przechodzi od Boga do człowieka przez 
klepsydrę świadomej indywidualizacji, zostaje ona opieczętowana zarówno myślą, 
jak i uczuciem, które jest zachowane jako forma w jego [człowieka]  
świadomości. Ponieważ energia płynie bez przerwy od Boga do człowieka, 
człowiek nieprzerwanie ją naznacza. I niezależnie od tego, czy  jest on świadom 
swego naznaczania, czy nie, na jawie lub we śnie, prawo kosmiczne czyni  
go odpowiedzialnym za to. To prawo, które jest nieubłagane, da wam wgląd  
w to, jak karma jest tworzona – zarówno dobra jak i zła. Całkowicie bezstronne, 
działając jednakowo i w doskonałej równowadze zarówno wobec królów jak  
i żebraków, bogatych i biednych, prawo to nie podlega ani odrobinę ludzkim 
opiniom. Napisane jest w Księdze Przysłów: „Jak człowiek zamyśla w swym 
sercu, takim się staje” 1. 

Nie można pominąć faktu, że istnieje stałe naznaczanie energii przez procesy 
myślowe i uczuciowe człowieka, gdyż każda mijająca chwila wchodzi do sieci 
wiecznego Teraz. Jakiekolwiek to naznaczanie może być, energia ta jest 
natychmiast rozdzielana i segregowana – dobra od złej, doskonała od niedosko-
nałej – tak jak rozdzielająca maszyna zbiera śmietanę z mleka lub młockarnia 
oddziela zboże od plew. Jezus określił to jako oddzielanie owiec od kozłów. 

Święty Paweł (obecnie Wniebowstąpiony Mistrz Hilarion) stwierdził,  
że ogień wypróbuje każde dzieło człowieka. Jeśli się spali, poniesie on stratę,  
lecz jeśli zrobione jest z materiału mocniejszego niż słoma, to przetrwa2.  
Pośród trwałych cech Boga – lub życia – są miłość, prawda, mądrość,  
wiara, czystość, sprawiedliwość, zwycięstwo, wolność i dobra wola. Podczas 
rytuału rozdzielania, energia, która była opieczętowana cnotą  
wznosi się (ze względu  na  swe pokrewieństwo ze Źródłem)  i  jest  gromadzona 
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MIKROKOSMICZNE   ŚWIATY  
                  CZŁOWIEKA 
 

Na rycinie A widzimy twarz dziecka.  
Rycina B pokazuje   bardzo   powiększoną    
część twarzy, odkrywając komórki, które stanowią tkanki ciała. Rycina C jest 
powiększeniem jednej komórki, ukazując atomy z ich jądrami i elektronami. 
Zauważ szczególnie w rycinie C rozległe, szeroko otwarte przestrzenie, które 
oddzielają elektron od elektronu i elektron od jądra. W tych to właśnie 
przestrzeniach sprzeniewierzona energia-substancja gromadzi się, powodując 
ewentualną chorobę, starzenie się i śmierć. Ten diagram daje graficzny obraz, 
dlaczego człowiek musi być strażnikiem mikrokosmicznych światów. 

 

Nieskończenie mały punkt  
komórki zawiera miliony 

 atomów. 
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w ciele przyczynowym człowieka, które otacza jego własną zindywidualizowaną 
Obecność Boga. Boska Monada, wielka kula złożona z Obecności i ciała

 
 

ła opieczętowana formą niedoskonałości. Energia, która jest naładowana negaty-
wnymi myślami i  uczuciami nie może się wznieść, ponieważ ma wagę i często- 
tliwość lub wibrację, która nie harmonizuje z Obecnością; nie może też przenik-
nąć elektronu lub jądra atomu, które pozostają nienaruszonymi ogniskami światła 
w czterech niższych ciałach człowieka. Dlatego też jedynym miejscem, do którego 
może ona pójść, są te rozległe przestrzenie pomiędzy atomami i elektronami. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

wistości prześlą ostre i krytyczne uczucia w stosunku do drugich, oni dosłownie 
smołują te rozległe przestrzenie lepkim astralnym klejem, który nie pozwala  
na  naturalny przepływ światła pomiędzy makrokosmosem a mikrokosmosem. 

Energie, które człowiek naznacza swoimi ludzkimi myślami i uczuciami 
natychmiast zstępują dla spełnienia swego wyroku w otwartych przestrzeniach 
ciała. Tam się zbierają, warstwa na warstwie, przykrywając promienne światło  
w sercu atomu i gęstniejąc wokół wirującej energii elektronu, co powoduje,  
że ciało staje się ociężałe i starzeje się, umysł staje się powolny i sztywny,  
a duchowe zdolności stają się ospałe. Ostatecznie to nagromadzenie się ludzkich 
wyziewów  powoduje,  że  siła  życia  wycofuje  się  z  fizycznego ciała, ponieważ 

przyczynowego, jest zogniskowana w atmosferze nad 
fizyczną formą. W tym to właśnie miejscu energia jest 
przechowywana jako jego [człowieka] skarb w niebie3  
i tam jest gromadzona  jako jego osobisty pęd ducho- 
wego dobra. Podobnie jak oszczędności w banku,  
można ją wybrać, gdy będzie potrzebna dla osobistego  
i uniwersalnego błogosławieństwa na zawsze.  

Spójrzmy teraz, co stanie się ze światłem, które jest 
źle naznaczone, sprzeniewierzone – energią, która zosta- 

Wyobraźmy sobie, celem zilustrowania tego 
prawa, że ciało jest jak beczka pełna kulek, gdzie 
kulki przedstawiają atomy i elektrony oddzielone  
od siebie magnetycznymi polami. Możemy szybko 
zauważyć co by się stało, gdyby wylano na te kulki 
wiadro melasy. Rezultat jest porównywalny  
do  tego, co się dzieje dzień po dniu, gdy ludzie 
wylewają sprzeniewierzone energie swoich ludzkich 
pragnień na kulki w beczce istoty. Czy staną się 
rozzłoszczeni, zazdrośni, nieszczęśliwi lub 
niezadowoleni  wewnątrz  siebie,  czy też  w rzeczy-  
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gęstość staje się tak wielka, że odcina przepływ potoku życia* od Boskiej 
Obecności, wielkiego Źródła wszelkiego życia. Wtedy następuje to, co zwane jest 
śmiercią. W następstwie, poprzez proces rozkładu, atomy są uwalniane z formy  
i wyzwalane od sprzeniewierzeń przez  repolaryzację świętym ogniem, aby mogły 
zostać ponownie użyte w tworzeniu przez Boga i człowieka. 

Stopniowe zatykanie się arterii, żył i zastawek fizycznego ciała nieczystymi 
myślami i uczuciami – nie wspominając kanałów w pozostałych niższych ciałach, 
które miały za cel kierowanie naturalnym przepływem energii życia – może być 
porównane do tworzenia się delty u ujścia rzeki: tylko całkowite pogłębienie 
uczyni kanał ponownie dostępnym do żeglugi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strażnicy Płomienia: dopóki codzienne nagromadzenie waszej własnej 
negatywnie użytej energii oraz pozostałości ze stuleci nie zostaną usunięte  
z rozległych przestrzeni  waszego świata – włącznie z przyczyną, skutkiem, 
zapisem i pamięcią niedoskonałej matrycy –  dopóty wy i cała ludzkość 
pozostaniecie w niewoli własnej karmy i nigdy nie poznacie wolności, którą jest 
Bóg, którą wy w rzeczywistości jesteście i do której umiłowani wniebowstąpieni 
mistrzowie już weszli.  

W tajemnym miejscu Najwyższego, w wolności i pokoju oktawy Wniebowstą-
pionych Mistrzów, znana jest pełna chwała łagodności promienia słońca – cisza 
świtu, łagodne kołysanie się kwiatów, poruszanie się wody. Tam człowiek 
ustanawia komunię z pięknymi stróżami i duchami natury, którym Bóg nakazał, 
aby były jego dozorcami, tam  raduje się on w świadomej współpracy z wszelkim 
życiem, ucząc się kontroli nad żywiołami przez stosowanie prawa kosmicznego,  
i gubi  się w błogości zwycięstwa i świętości. Tam też znajduje on pokój i radość, 
które zalewają przestrzeń, wewnątrz i na zewnątrz, i z którymi jego szczere serce 
jest  zawsze  zharmonizowane.  Wszystko  to  jest  zaledwie  częścią  dziedzictwa  

* Określenie „potok życia” dotyczy strumienia życia lub energii spływającej po kryształowym sznurze.  

Jest ono często używane w pismach mistrzów w odniesieniu do zindywidualizowanego człowieka,  
a użyte w ten sposób dotyczy „rozwijającej się duszy”. 

 

 

 

 

Każdego dnia człowiek naznacza swoją energię  
zarówno doskonałością jak i niedoskonałością, aż wresz- 
cie nauczy się naznaczania jej tylko doskonałością – 
doskonałymi myślami i uczuciami, doskonałymi słowami  
i uczynkami. Tylko przez dyscyplinę serca i umysłu, 
motywu i zamiaru, stopniowo uczy się on sztuki i nauki 
właściwego używania energii. Potrzebne są zarówno 
czujność, jak i wiedza. My możemy dostarczyć to drugie, 
lecz to pierwsze zależy od was. 
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wybranych, na które ludzie nie muszą czekać. Jeżeli zaakceptują to, tak jak ów syn 
marnotrawny, mogą oni odnieść swoje zwycięstwo tu i teraz, w tym obecnym 
wieku. 

Aby móc odpowiednio przedstawić strażnikom płomienia wielkie tajemnice 
życia, konieczne będzie powtarzanie. W niektórych przypadkach pewne aspekty 
wielkiego prawa muszą pozostać tymczasowo bez wyjaśnienia, aby powrócić  
do nich w zaawansowanych lekcjach dla bardziej gruntownych studiów. Dzięki 
takiej metodzie najważniejsze i najbardziej praktyczne prawdy – te, które  
są podstawowe dla człowieka dla indywidualnego panowania nad sobą – będą 
przedstawione najpierw w uproszczonej formie. W obecnej chwili, zrozumienie 
koncepcji tych rozległych przestrzeni jest kluczowe dla waszego postępu  
i waszego szczęścia. I w miarę jak nauczycie się z własnego doświadczenia, 
dlaczego tak jest, nic was nie powstrzyma (jeśli taka jest wasza wola) od posunięcia 
się naprzód gigantycznymi krokami w wasze własne, zarządzone przez Boga 
mistrzostwo nad każdą fazą waszego życia. 

Przestroga „Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania 
pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy”4,  
ma zastosowanie i w dniu dzisiejszym. Ci mężczyźni i kobiety, którzy będą 
studiować te lekcje, aby stać się godnymi uznania przez Boga, nauczą się najpierw 
jak zapanować nad sobą przez poprawne używanie energii. Nauczą się, jak 
rozpoznawać przyczyny niezgody w ich własnym świecie oraz jak transmutować 
lub zmieniać nieharmonijne energie i nawyki w harmonijną energię światła, 
czyniąc ją dostępną Bogu i człowiekowi dla błogosławienia wszystkiego.  

Prawo wymaga, aby substancja grzechu, zakrzepła w rozległych, otwartych 
przestrzeniach nie tylko w ciele fizycznym, lecz również w eterycznej, mentalnej 
i emocjonalnej powłoce, powróciła do odpokutowania lub oczyszczenia do tej 
jednostki, która ją sprzeniewierzyła. Większość ludzi jest zagubiona nie wiedząc 
co robić, gdy ich negatywna karma zstępuje jako lawina chorób, ludzkiej nędzy, 
problemów finansowych, wypadków, katastrof  naturalnych i innych nieszczęść. 
Niektórzy buntują się przeciwko samemu życiu, zgorzkniali lub rozzłoszczeni  
na boga, który ich niesprawiedliwie potraktował, chociaż w rzeczywistości oni 
sami są tymi bogami, którzy nadużyli daru wolnej woli, prawa szlachetnej 
twórczości; i czyniąc to puścili w ruch przyczyny, które wytworzyły warunki 
leżące teraz u ich progu.  

Jest naszym zamiarem, aby uzbroić strażników płomienia w wiedzę i moc 
boskiego prawa, które pozwoli im na ponowne naznaczenie miłością Wszechmo-
gącego tych energii, które codziennie powracają do przetransmutowania.  
Jest  naszym  zamiarem,  aby wyszkolić  grupę  ludzi światła, którzy będą zdolni  
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do stawienia czoła próbom ich własnej powracającej karmy i do przywołania woli 
Boga, aby wypełnić przykazanie Chrystusa: „Bądźcie zatem doskonali, tak jak 
wasz Ojciec, który jest w niebie, jest doskonały”. Ci  pójdą dalej, w posłuszeństwie 
Bożego napomnienia: „Idźcie na cały świat, i głoście ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu… uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy: wiele otrzymaliście, wiele dawajcie” 5.  

Prawo karmy, nauczane przez Pawła, który powiedział: „Jak człowiek posieje, 
tak i żąć będzie”6 wyjaśnione zostanie w przyszłych lekcjach. Dzięki niemu wiemy, 
że Boska księgowość jest absolutnie dokładna; ponieważ użytek z każdego ergu 
energii, który człowiek otrzymuje od Stwórcy, zapisany jest elektronicznie albo 
jako pierścień światła w ciele przyczynowym albo jako złoże ciemnej substancji 
w zakamarkach pomiędzy elektronami, atomami i molekułami, a nawet  
komórkami fizycznego ciała. Te rozległe, otwarte przestrzenie w ciele człowieka 
powinny być uświęconymi drogami, przez które żywy blask indywidualnej 
Obecności Boga może błyszczeć w przemieniającej czystości powodując,  
że nawet samo oblicze człowieka będzie błyszczeć świętym światłem Boga. 

Nasza następna lekcja poświęcona będzie wstępnym krokom, które muszą być 
podjęte w celu usunięcia ze świata człowieka tych negatywnie naznaczonych 
energii nagromadzonych od wieków, jak również i w tym wcieleniu. Zajmiemy się 
też wyjaśnieniem, jak możecie przywrócić do mikrokosmosu tę boską harmonię, 
która była ustanowiona przez Boga w pierwotnym stworzeniu człowieka.  
Ta instrukcja, gdy czynnie zastosowana, będzie pierwszym wielkim krokiem  
ku nieśmiertelnej wolności każdego strażnika płomienia. W trakcie przygotowy-
wania się do tego kroku, czy będziecie wiernie odmawiać Codzienną Modlitwę 
Strażnika, rozmyślając o waszej prawdziwej tożsamości jako płomienia Boga, 
łącząc waszą świadomość z płomieniem, aż w rzeczywistości staniecie się 
płomieniem? Ponieważ gdy jesteście jednym z płomieniem, jesteście jednym  
z esencją wszelkiego życia i jednym z każdym innym strażnikiem płomienia,  
w światach bez końca. 

Pokój niech będzie z wami. 

 
 

 
 

 
PRZYPISY: 
1. Prz 23:7.    2. 1 Kor 3:13-15.    3. Mt 19:21; Mk 10:21; Łk 18:22.   4. 2 Tm 2:15.  
5. Mt 5:48; 10:8; Mk 16:15.    6. Ga 6:7, 8. 
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Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 

lecz przemieniajcie się 

przez odnawianie umysłu, 

abyście umieli rozpoznać, 

jaka jest wola Boża: co jest dobre, 

co Bogu przyjemne i co doskonałe. 

- LIST DO RZYMIAN 
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ILUSTRACJE 
lekcja 1 

Darjeeling: Judith, creativecommons.org/licenses/by/2.0 

Chmury - Clouds: R N Marshman, creativecommons.org/licenses/by/3.0 
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Dodatkowe materiały 

 

 

POLECANE FILMY 

Poniżej  znajduje się lista czterech filmów, które nawiązują do cnoty stałości. Możesz 
znaleźć w nich inspirację, gdy pracujesz nad tą cechą w swoim życiu. [Polskie tytuły zostały 
podane w nawiasach]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Man for All Seasons  („Oto jest głowa zdrajcy”)     
 

Bohaterem filmu jest Sir Thomas More, kanclerz Anglii, wcześniejsze wcie-
lenie El Moryi. W ówczesnym życiu jego najstarsza córka, Margaret, była 
wcieleniem Elizabeth Clare Prophet. Film ukazuje człowieka wielkiej wiary, 
którego stałość jest niezłomna. More pozostał wierny swoim wartościom  
i zasadom, mimo że kosztowało go to życie. 
 

Men of  Honor („Siła i honor”) 
 

Ten film opowiada o młodym człowieku (w tej roli Cuba Gooding Jr.), który  
w czasach, gdy szerzył się rasizm, był zdeterminowany zostać pierwszym 
afroamerykańskim nurkiem Marynarki Wojennej. Film ukazuje historię jego 
zmagań i trudne relacje ze szkolącym go zgorzkniałym trenerem (granym 
przez Roberta De Niro), który za wszelką cenę chce ujrzeć jego porażkę. Film 
„Siła i honor” przedstawia ostateczne zwycięstwo głównego bohatera  
i rozwijanie cechy, jaką jest stałość. 

Amazing Grace („Głos wolności”) 
 

Film „Głos wolności” opowiada o życiu idealisty Williama Wilberforce'a (Ioan 
Gruffudd) w czasie, gdy walczył on o zniesienie transatlantyckiego handlu 
niewolnikami w Imperium Brytyjskim. 

  

 

Rudy („Rudy”)  
 

Rudy’emu ciągle powtarzano, że jest za niski, aby grać w piłkę nożną. Ale Rudy 
był zdecydowany pokonać przeciwności losu i spełnić swoje marzenie o grze 
w słynnej drużynie futbolowej uczelni Notre Dame. 
 


