


Rozświetlanie ŚcieŜki:
Przewodnik Interpretacyjny 

WPROWADZENIE

 
Przewodnik ten został napisany jako zasób interpretacyjny dla medytacji Event
Temple (EVT) Sesja 2. Przestudiowany, moŜe on rozbudować twoje zrozumienie
celu i przebiegu zsynchronizowanej medytacji społecznościowej. Formujemy
społeczność kwantową, która wyraŜa kolektywne współodczuwanie nakierowane
przez boską inteligencję (Ducha). Cel ten jest fundamentem Rozświetlania ŚcieŜki. 

Notka: Skrypt Rozświetlanie ŚcieŜki, w całości, znajduje się na końcu tego
dokumentu. 

Medytacja Event Temple Sesja 2

Istnieją słowa do wypowiedzenia. 
Myśli do przemyślenia. 
Działania do podjęcia 

Lecz teraz, w tej Event Temple, odkładamy na bok 
Myśli i słowa. 

Ta otwierająca strofa potwierdza naszą ludzką predyspozycję do mówienia,
myślenia i podejmowania działań w Ŝyciu codziennym. Zostaliśmy stworzeni do
działania, lecz zadanie, do którego wykonania zostaliśmy wezwani w tej sesji EVT,
korzysta z wewnętrznej, subiektywnej formy działania. Dlatego teŜ, odkładamy na
bok liczne myśli, które naturalnie przepływają przez nasz umysł, jak równieŜ
towarzyszące im wagony słów. 

Działania są naszym narzędziem. 
Działania boskiej, inteligentnej energii 

WyobraŜone z głębi naszej najwyŜszej natury, 
Wniesione do świadomości z naszego najgłębszego serca.  

Nawiązujemy kontakt z boską, inteligentną energią. Robimy to poprzez
aktywowanie swojego serca oraz wyobraźni. 

W naszej ludzkiej strukturze serce jest sensorem odczuwania. Określenie nagłębsze
serce odnosi się do subtelnych energii promieniujących z obszaru naszego
fizycznego serca; energie te są częstotliwościami elektromagnetycznymi i światłem
fotonowym; elementami niewidocznymi dla oka. Tak jak fizyczne serce jest centrum
naszego ludzkiego ciała, tak serce energetyczne jest centrum naszego Ŝycia
duchowego oraz bramą, poprzez którą objawia się nasza najwyŜsza natura. 

Nasza najwyŜsza natura to połączenie i zestrojenie naszego serca, umysłu i Ducha,
pracujących współnie na rzecz empowerowania naszej wyobraźni do ujrzenia czy
teŜ wyobraŜenia sobie tego, co istnieje poza naszym doświadczeniem, a nawet poza
naszymi wierzeniami. Jest ona przewodem łączącym jaki wszyscy dzielimy z Polem
Ducha obejmującym wszelkie Ŝycie i czasoprzestrzeń. 

To wszystko, co wprowadzamy do tej świątyni naszej kreacji. 
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Wchodzimy do tej Świątyni, po czym odkładamy na bok nasze ego i skupiamy
naszą uwagę na wewnętrznym, energetycznym sercu oraz na zdolności operowania
wyobraźnią, która to działa poprzez serce. Ustanawiamy partnerstwo pomiędzy
naszym sercem i umysłem, dla słuŜenia rodzajowi ludzkiemu. 

Nasze ciało rozluźnia się. 
Nasze myśli cichną. 
Nasze usta milkną. 

Boska inteligencja w nas wzrasta 
Z potęŜnych strumieni duszy, 

W pełni świadoma swojego celu 
W tej Event Temple. 

MoŜna to nazwać etapem zestrojenia pomiędzy instrumentem ludzkim, duszą i
boską inteligencją. Jest to faza, w której aktywności ludzkiej osobowości są
uciszone, a głębsza aktywność serco-umysłu, duszy i boskiej inteligencji
(wzrastającej w nas) rozwija skrzydła. 

Wraz z tym jak zostaje uspokojona ego-osobowość, głos duszy moŜe brzmieć
poprzez serce. Owy głos duszy mówi językiem inteligencji Ducha i w takiej
wyciszonej "przestrzeni" wytworzonej poprzez nasze zestrojenie, jesteśmy w stanie
doświadczać boską inteligencję. Taki rodzaj wyczuwania zrodzony jest ze świata
wewnętrznego, nie ze świata zewnętrzenego doświadczanego za pomocą pięciu
naszych zmysłów.

Na początku tejŜe praktyki, głos duszy moŜe być trudnym do wykrycia. JednakŜe,
nabywając więcej praktyki, stając się bardziej gotowym na wejście w zasięg
częstotliwości harmonicznych duszy, zaczynamy słyszeć jej głos.

Jesteśmy rozproszeni po całej Ziemi 
Posiadamy wspólny cel: 
Rozświetlenie ścieŜki. 

Strofa ta wprowadza najwaŜniejszy element skutecznej medytacji społecznościowej
—kolektywny cel. Po potwierdzeniu, Ŝe jesteśmy rozproszeni po całej Ziemi,
zostajemy poproszeni o rozpoznanie, iŜ mamy wspólny cel. Celem tym jest
rozświetlenie ścieŜki, tak aŜebyśmy my oraz cała ludzkość mogli rozprzestrzeniać i
dzielić się światłem, abyśmy mogli iść naprzód z optymizmem i współodczuwaniem.

Aby skutecznie transmitować pozytywną energię duchową, moŜemy wszyscy
współdzielić ten sam zamiar, tę samą wolę i ten sam cel. Cel duchowy zrodzony jest
z wyłaniającego się uświadomienia sobie naszej odpowiedzialności jako istoty
energetyczne; stanowi to źródło zasilania wprawiające cel w działanie.
Utrzymywanie naszego celu w umyśle i sercu jest rzeczą podstawową dla naszych
sesji Event Temple. 

Jesteśmy zsynchronizowani 
Poprzez zamiar naszej duszy. 

Przynosimy nasz dar, 
Naszą boską inteligencję, 

Na ołtarz Ducha 
I przekazujemy go w miłości. 
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W zestrojeniu z zamiarem naszej duszy, ofiarowujemy nasz dar boskiej inteligencji
Duchowi, przekazując go w miłości. Jest to akt skromności wprowadzający nas w
stan, który jest dogłębnie cudowny, gdyŜ znajdujemy się na ołtarzu Ducha—
weszliśmy do serca Świątyni—i wyczuwamy nasze rzeczywiste połączenie z
Duchem, poprzez fragment-Boga mieszkający w kaŜdym z nas.

Dopełniamy akt współtworznia. Wznosimy nas w Duchu z celem rozświetlania
ścieŜki dla nas samych i dla całej ludzkości, poprzez tymczasowe odłoŜenie na bok
naszego "normalnego" stanu codziennej świadomości, po czym odwołujemy się do
boskiej inteligencji. 

Z całej naszej istoty płynie miłość, gdy zdajemy sobie sprawę, Ŝe jesteśmy
świadomie złączeni w stałym związku z Duchem. Zrozumienie i uświadomienie sobie
naszej jedności z Duchem potęguje płynącą z głębi serca skromność. 

Jako jedna istota wypowiadamy słowa: 

Przepływ współodczuwania 
Wypromieniowywanie tego, co boskie 

Niczym budzące się komórki 
Katalizujemy pozostałych, którzy kroczą przy nas. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Na tym etapie naszej medytacji wypowiadamy słowa: przepływ współodczuwania,
frazę wartą głębszej refleksji. Przepływ jest zrelaksowanym, zrównowaŜonym
wyraŜeniem naszej najwyŜszej natury swobodnie wypromieniowującej energię
współodczuwania, bez nakierowywania jej na konkretne miejsce lub osobę, a
jedynie wypromieniowując ją po prostu jako wkład-własny w rozświetlanie ścieŜki
dla wszystkich.

Strofa ta ponadto rozpoczyna naszą skierowaną ku zewnątrz aktywność. Do tego
momentu nasza uwaga skoncentrowana była na uspokajaniu naszej ego-
osobowości oraz na zestrajaniu serca, umysłu i duszy z boską inteligencją. Lecz
teraz, praca przygotowawcza została ukończona i jesteśmy gotowi na przesłanie
naszej nasączonej-Duchem energii do ludzi w potrzebie. Robimy to poprzez
wypromieniowywanie tego, co boskie, a czyniąc to, jesteśmy jak komórki
przebudzone nagle przez światło i miłość. Poprzez serco-umysłową zdolność pracy
za pomocą wyobraźni, wzmacniamy jeden drugiego, przebudzając i rozświetlając
ścieŜkę dla wszystkich. Współtworzymy nie tylko z Duchem, ale takŜe ze sobą
nawzajem. 

Przepływ współodczuwania 
Czyniąc to jesteśmy jedną istotą 

Wzywajacą promienie światła 
Do spłynięcia na wszystkich. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Działamy teraz razem jako społeczność energetycznych serco-umysłów,
zjednoczonych poprzez naszą duszę i zanurzonych w zawsze-obecnym Duchu.
Zestawiamy naszą decyzję i cel w akt duchowej woli, poprzez którą wzywamy
promienie światła do spłynięcia na wszystkich.
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Przepływ współodczuwania 
Wnoś uzdrawiającą moc twojej najgłębszej jaźni 

Dając to, co jest nieskończone 
Tym, którzy wierzą, Ŝe ich koniec jest bliski. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 
Rozświetlamy ścieŜkę. 

Utrzymując w umyśle ideę przepływu współodczuwania, jesteśmy teraz poproszeni
o ujęcie uzdrawiającej mocy duszy i podarowanie jej tym w potrzebie—w tym
przypadku tym, którzy wierzą, Ŝe ich koniec jest bliski. Są nimi ci członkowie naszej
ludzkiej rodziny, którzy ciało fizyczne i umysł postrzegają jako swoją jedyną
toŜsamość i jednocześnie czują, Ŝe ta toŜsamość jest zagroŜona w obliczu
zmieniających się wzorców naszego złoŜonego, delikatnie pojawiającego się świata. 

WaŜnym jest, aby uświadomić sobie, Ŝe uzdrawiająca energia, którą dajemy innym
jest nieskończona, wieczna. Dusza jest uzdrowicielem i jej zapas uzdrawiającej
miłości nie ma końca. Mamy sposobność koncentrowania naszej energii duchowej i
projektowania jej tam, gdzie istnieje jej potrzeba. 

A teraz, nasze współdziałające światło 
Zaczyna gromadzić się 

Koncentrować 
Intensyfikować. 

Łączy się i staje się jednym. 
Wiatry Ducha naprowadzają to nowe światło, 

Które współstworzyliśmy 
Do jego celu i przeznaczenia: 

Do dziecka 
Brata 

Siostry 
Matki 
Ojca 
Babci 

Dziadka 
Ludzkiej rodziny 

Ziemi 
Wszechświatów 

Naszego Stwórcy 
Do Nas wszystkich. 

Ofiarowujemy teraz nasze kolektywnie współstworzone współodczuwanie Duchowi,
który nakierowuje je do potrzebujących celów i punktów przeznaczenia. Nie wiemy
jak boska inteligencja wykonuje tę funkcję, lecz mamy zaufanie w proces i wiemy,
Ŝe współodczuwanie to odnajdzie swoje przeznaczenie pod kochającym
przewodnictwem Ducha i trafi do dziecka, brata, siostry, matki, itd. 

Zaczynamy tutaj gromadzić to rozświetlone współodczuwanie, pozwalając mu
wzrosnąć w siłę duchową zanim zostanie wypromieniowane i przesłane do Ducha w
celu rozprowadzenia.

To, co stworzyliśmy 
Cyrkuluje w kaŜdym z nas 

Bezustannie. 
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Rozświetlanie ścieŜki 
Aby, wszyscy ujrzeli trochę wyraźniej 

Następny etap tego, za czym tęskni ich dusza. 

Strofa ta jasno stwierdza, iŜ pozytywne energie wygenerowane w naszej
indywidualnej jaźni i w naszej społeczności kwantowej, nigdy nie zanikają.
Kontynuują one przepływ w i pośród ludzkiej rodziny, dodając światła ścieŜce, którą
wszyscy kroczymy.

MoŜe się to wydawać marzeniem lub myślą Ŝyczeniową 
Ale to, co dajemy 

Trwa, 
Rozbrzmiewając w sercach wszystkich 

Jak hologram, który przechodzi 
Od najmniejszego do największego 

Po czym ponownie wraca i zaczyna kolejny cykl...
 

Ta strofa bierze nas dwa kroki dalej. Twierdzi ona, iŜ energia duchowa jaką
przekazaliśmy pozostałym trwa równieŜ w nich—jest ona naszym darem dla nich.

Co więcej, owe energie duchowe nie są statyczne—one cyrkulują. Energia ponownie
wraca, aby zacząć kolejny cykl... 

Taki boski przepływ cyrkulacyjny moŜe być widziany jako wznosząca się spirala
energii duchowej wzrastającej w ludzkiej rodzinie,  energii coraz bardziej
akcelerującej dosięgnięcie przez nas królestw, które nas przywołują; królestw które
odwołują się do naszej wrodzonej osobowości duchowej. 

Kiedy ukończymy tę Event Temple 
Daj swoim współuczestnikom, 

Twoim przyjaciołom-w-duchu, błogosławieństwo, 
Prześlij im swoją miłość. 

Rozświetlanie ścieŜki. 

*    *    *    * 
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Kluczowe Punkty i Wskazówki do Rozważenia przez Ciebie 

1. Pierwszy punkt dotyczy ciągłości w praktykowaniu. Korzystnie jest wykonywać tę
medytację w sposób kontynuowany. Trwałe działanie zaangaŜowanej społeczności
jednostek potrafi przezwycięŜyć ogrom negatywnych strumieni emocjonalnych
beznadziejności i cierpienia, które to dotykają duŜą część naszej ludzkiej rodziny.

Nie rekomendujemy, aŜebyś popadał w skrajność w swoim praktykowaniu, ale
Ŝebyś stworzył sobie zbalansowany plan praktykowania, który pasuje do twojego
czynnego Ŝycia. Stabilne, zbalansowane i oddane zaangaŜowanie jest czymś, o
czym moŜe zdecydować jedynie sama jednostka. 

2. Rekomendujemy, abyś zapamiętał trzy strofy z medytacji. MoŜna je porównać do
afirmacji naszego poświęcenia na rzecz rosnącej społeczności oraz całej ludzkości.
Dotyczą one: 

»  Katalizowania pozostałych, którzy kroczą przy nas. 

»  Uznania naszego połączenia jako jedna istota, gdy wzywamy promienie światła
do spłynięcia na wszystkich. 

»  Wnoszenia uzdrowienia do tych, którzy wierzą, Ŝe ich koniec jest bliski. 

Ujęte razem, owe trzy strofy ostateczne wzywają nas do rozświetlania ścieŜki
poprzez inspirowanie siebie nawzajem, przywoływanie światła dla wszystkich i
wnoszenie uzdrowienia do tych w potrzebie. 

Oto te trzy strofy: 

Przepływ współodczuwania 
Wypromieniowywanie tego, co boskie 

Niczym budzące się komórki 
Katalizujemy pozostałych, którzy kroczą przy nas. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Przepływ współodczuwania 
Czyniąc to jesteśmy jedną istotą 

Wzywajacą promienie światła 
Do spłynięcia na wszystkich. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Przepływ współodczuwania 
Wnoś uzdrawiającą moc twojej najgłębszej jaźni 

Dając to, co jest nieskończone 
Tym, którzy wierzą, Ŝe ich koniec jest bliski. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 
Rozświetlamy ścieŜkę. 

3. W naszej finalnej wskazówce zachęcamy ciebie do pobrania pliku video i/lub
audio 2 Sesji EVT i uŜywania go, gdy tylko odczujesz do tego wewnętrzny impuls.
[Spójrz do działu Downloads na stronie EventTemples.] 
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W ten sposób będziesz miał moŜliwość odtwarzania nagrania o określonych porach
bez potrzeby dostępu do komputera. Przykładowo, będziesz mógł wykonać
medytację uŜywając odtwarzacza MP3 albo domowego zestawu stereo. 

Dodatkowo, pobierając plik video i/lub audio masz sposobność współdzielenia tej
medytacji z grupą. Na przykład moŜesz wyświetlić video na projektorze albo po
prostu odtworzyć je na swoim komputerze lub telewizorze. 

Innymi słowy, moŜesz wykonywać medytację tak często jak chcesz i tak dogodnie
jak chcesz; albo poprzez planowe sesje online, albo pozaplanowe sesje online,
planowe sesje offline, albo pozaplanowe sesje offline samemu lub w grupie—audio
lub video. MoŜesz teŜ zdecydować się, aby usiąść w ciszy i przeczytać medytację,
wyraŜając w ten sposób swoje wewnętrzne połączenie. 

Przesyłamy naszą wdzięczność za twój udział w Sesjach Event Temple. 

John Berges 
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Pełen Tekst 2 Sesji Event Temple:
Rozświetlanie Ścieżki 

Istnieją słowa do wypowiedzenia. 
Myśli do przemyślenia. 
Działania do podjęcia 

Lecz teraz, w tej Event Temple, odkładamy na bok 
Myśli i słowa. 

Działania są naszym narzędziem. 
Działania boskiej, inteligentnej energii 

WyobraŜone z głębi naszej najwyŜszej natury, 
Wniesione do świadomości z naszego najgłębszego serca. 

To wszystko, co wprowadzamy do tej świątyni naszej kreacji. 

Nasze ciało rozluźnia się. 
Nasze myśli cichną. 
Nasze usta milkną. 

Boska inteligencja w nas wzrasta 
Z potęŜnych strumieni duszy, 

W pełni świadoma swojego celu 
W tej Event Temple. 

Jesteśmy rozproszeni po całej Ziemi 
Posiadamy wspólny cel: 
Rozświetlenie ścieŜki. 

Jesteśmy zsynchronizowani 
Poprzez zamiar naszej duszy. 

Przynosimy nasz dar, 
Naszą boską inteligencję, 

Na ołtarz Ducha 
I przekazujemy go w miłości. 

Jako jedna istota wypowiadamy słowa: 

Przepływ współodczuwania 
Wypromieniowywanie tego, co boskie 

Niczym budzące się komórki 
Katalizujemy pozostałych, którzy kroczą przy nas. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Przepływ współodczuwania 
Czyniąc to jesteśmy jedną istotą 

Wzywajacą promienie światła 
Do spłynięcia na wszystkich. 

Rozświetlamy ścieŜkę. 

Przepływ współodczuwania 
Wnoś uzdrawiającą moc twojej najgłębszej jaźni 

Dając to, co jest nieskończone 

© 2008 EventTemples.org                                                                                                                                  9



Rozświetlanie ŚcieŜki:
Przewodnik Interpretacyjny 

Tym, którzy wierzą, Ŝe ich koniec jest bliski. 
Rozświetlamy ścieŜkę. 
Rozświetlamy ścieŜkę. 

A teraz, nasze współdziałające światło 
Zaczyna gromadzić się 

Koncentrować 
Intensyfikować. 

Łączy się i staje się jednym. 
Wiatry Ducha naprowadzają to nowe światło, 

Które współstworzyliśmy 
Do jego celu i przeznaczenia: 

Do dziecka 
Brata 

Siostry 
Matki 
Ojca 
Babci 

Dziadka 
Ludzkiej rodziny 

Ziemi 
Wszechświatów 

Naszego Stwórcy 
Do Nas wszystkich. 

To, co stworzyliśmy 
Cyrkuluje w kaŜdym z nas 

Bezustannie. 
Rozświetlanie ścieŜki 

Aby, wszyscy ujrzeli trochę wyraźniej 
Następny etap tego, za czym tęskni ich dusza. 

MoŜe się to wydawać marzeniem lub myślą Ŝyczeniową 
Ale to, co dajemy 

Trwa, 
Rozbrzmiewając w sercach wszystkich 

Jak hologram, który przechodzi 
Od najmniejszego do największego 

Po czym ponownie wraca i zaczyna kolejny cykl... 

Kiedy ukończymy tę Event Temple 
Daj swoim współuczestnikom, 

Twoim przyjaciołom-w-duchu, błogosławieństwo, 
Prześlij im swoją miłość. 

Rozświetlanie ścieŜki. 
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