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SIEDEM PRZEJŒÆ DO SHAMBALLI

Tajemnicza oaza poœrodku ogromnej i ja³owej pustyni Gobi, której nigdy nie dotknê³a stopa niewtajemniczonego, zwie siê „Shamballa”, „Miasto Bogów”.
Shamballa stanowi centrum pola dzia³alnoœci Powszechnego Braterstwa, jeœli dzia³alnoœæ ta skierowana jest na naturê dialektyczn¹. Shamballa jest polem
si³y boskich pomocników, polem si³y, którego nie mo¿na wyt³umaczyæ z tej natury, które nie ma kontaktu
ani ze sfer¹ materialn¹, ani ze sfer¹ odbiæ, ale które
jednak jest obecne na tej ziemi, by s³u¿yæ nam pomoc¹.
Jeœli idzie o aktywnoœæ, Shamballa mo¿e byæ porównana do transformatora. Substancja powszechnego ¿ycia i powszechna interwencja Logosu s¹ w Shamballi, w Mieœcie Bogów i poprzez nie, przekszta³cane
w napiêcie mo¿liwe do wytrzymania dla œwiata i ludzkoœci. Shamballa jest wiêc punktem kontaktowym,
z którego wychodz¹ sugestie, wibracje i radiacje, rozprzestrzeniaj¹ce siê w promieniowaniu poziomym na
ca³y œwiat. Shamballa jest immanentnym dotkniêciem
transcendentnej rzeczywistoœci.
Z tego Miasta Bogów wychodz¹ do zagubionej
ludzkoœci wszyscy wys³annicy dobrej wiary, wys³annicy, którzy, znani pod ró¿nymi imionami, wykonuj¹
swoj¹ pracê wszêdzie tam, gdzie jest ona po¿¹dana
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i niezbêdna. Shamballa jest bram¹ do pierwotnego
¿ycia, jedyn¹ bram¹ do zbawienia. Shamballa jest kluczem do nowego œwietlistego ¿ycia.
Mo¿e wydawaæ siê dziwne, ¿e punktem wyjœcia dla
powszechnej interwencji jest jakiœ punkt geograficzny. Czy¿ jednak oczekiwanie zbawienia od sfery odbiæ
nie jest bardziej zdumiewaj¹ce? Od sfery odbiæ, bêd¹cej domen¹ zmar³ych, czyli tych, którzy stracili du¿¹
czêœæ swoich noœników i wobec tego musz¹ reinkarnowaæ, aby zapobiec swej degradacji?
Czy¿ nie powinno budziæ wiêkszego zdziwienia
wi¹zanie siê, dla zachowania swojej duszy, z jak¹œ instytucj¹ religijn¹, która ró¿ni siê od ¿ycia dialektycznego i ziemskiego tylko tym, ¿e jej przedstawiciele
mówi¹ okreœlonym jêzykiem, nie odpowiadaj¹cym
zreszt¹ rzeczywistemu stanowi tej instytucji? Czy¿ jeszcze dziwniejsze i mniej logiczne nie jest abstrakcyjne
przypuszczenie o istnieniu jakiegoœ Boga, który mia³by byæ w³adc¹ owej nierzeczywistoœci?
Zdumiewaj¹cy jest fakt, ¿e tak ma³o ludzi wra¿liwych metafizycznie i duchowo dosz³o do odkrycia, i¿
zagubili siê w najbardziej nieprawdopodobnych mistyfikacjach.
Mo¿na równie¿ stwierdziæ, bez przesady, ¿e wszelkie ¿ycie metafizyczne i duchowe znalaz³o siê w po³o¿eniu bez wyjœcia i trafi³o pod panowanie sfery odbiæ.
Ka¿dy, kto kontaktuje siê ze zmar³ymi, uzale¿nia siê
od nich i podlega ich wp³ywom.
Decyduje to o ogólnie chorobliwym stanie ludzkoœci, o jej szybkim upadku w otch³añ k³amstwa, oszczerstwa i zdrady, o zaniku wszelkich hamulców moral38
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nych i o zawrotnym wzroœcie liczby chorób krwi i nerwów. Taki jest dla ludzkoœci rezultat marszu, w którym zbacza ona z drogi, odwraca siê od prawdy i od
samego ¿ycia.
Je¿eli skierujecie wasz¹ œcie¿kê do ogniska powszechnych misteriów, to nie bêd¹ temu towarzyszy³y ani potoki s³ów czy pism, ani kontrola ze strony istoty bezcielesnej, graj¹cej rolê ducha, która kieruje
wami, a w rzeczywistoœci okrada was z fluidu nerwów.
Wtedy bêdziecie ¿yæ dziêki Sile.
S³usznie Pawe³ w I Liœcie do Koryntian zauwa¿a:
”Królestwo Boga nie polega na s³owach, ale na mocy.”
To jest w³aœnie sygnatura Shamballi. Kiedy uczeñ
Szko³y Duchowej zbli¿a siê do tego serca œwiata, to jego
s³aboœæ pokryta jest moc¹, moc¹, która staje siê dla
niego najwa¿niejsz¹ rzeczywistoœci¹, która nie opuszcza go ani na sekundê. Jest to ta sama moc, która, ró¿nicuj¹c stopieñ i potencja³ swego oddzia³ywania,
wspiera, posuwa naprzód i wci¹¿ wype³nia misjê ratowania ludzkoœci. Wszyscy, którzy ¿yj¹ t¹ moc¹, stali
siê, w zale¿noœci od ich stanu bytu, mocarzami.
Œwiadczy o tym ka¿dy œwiêty jêzyk, wyra¿aj¹cy siê
w legendach, mitach, listach i sprawozdaniach. Mówi
on równie¿ o Shamballi i o boskich impulsach, które
wyruszaj¹ stamt¹d w okreœlonych momentach w postaci wys³anników. Mieszkañcy Shamballi nazywani s¹
Synami Woli i Jogi, Braterstwem Shamballa, Siddhów,
Melchizedecha lub te¿ Elohimami.
Kiedy po kolejnej rewolucji kosmicznej pole ¿ycia
dialektycznego zostaje ca³kowicie opró¿nione, a domena upad³ych monad staje siê ponownie bezkszta³tn¹
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mas¹, wtedy widzimy, jak rozwijaj¹ siê ró¿ne sytuacje
i procesy.
Wiele istot powróci³o w minionym okresie do
Shamballi. Przekroczy³y one bramy odkupienia.
Wszystkie pozosta³e istoty s¹, poza nielicznymi wyj¹tkami, pozbawione swoich noœników i zgromadzone w sferze odbiæ, w oczekiwaniu na nowy dzieñ objawienia.
To w³aœnie Braterstwo Shamballa, Braterstwo Elohimów kieruje ca³ym procesem przysz³oœci ludzkoœci,
której dana bêdzie nowa mo¿liwoœæ rozwoju. Pocz¹tek tego procesu jest opisany w Biblii w nastêpuj¹cy
sposób: „Na pocz¹tku Elohimowie stworzyli niebo
i ziemiê”, co oznacza, ¿e Braterstwo Shamballa ponownie przygotowuje siedzibê dla upad³ych monad. „Ziemia sta³a siê bezkszta³tna i pusta i Elohimowie poruszali siê po wodach.”
Gdy tylko cz³owiek upad³y, a jeszcze nie uratowany, otrzymuje now¹ mo¿liwoœæ ¿ycia i mo¿e z ³atwoœci¹ odnaleŸæ œcie¿kê prowadz¹c¹ do Nieruchomego
Królestwa, otwiera siê przed nim Siedem tak zwanych
Przejœæ do Shamballi. W prologu Ksiêgi Genesis tych
siedem przejœæ to siedem dni stworzenia. Pierwszym
przejœciem do Shamballi – miasta Bogów – jest przejœcie œwiat³a. Przejœcie to nakreœlone jest dla cz³owieka
lub ucznia przez nieskazitelnie czyste i pogodne œwiat³o, œwiat³o nieomylne, które staje siê prawdziw¹
lamp¹ u stóp! Zwyk³e œwiat³o ziemskie jest zawsze
zmieszane z ciemnoœci¹, podobnie jak w œwiecie dialektycznym dobro zmieszane jest ze z³em. Ale teraz
œwiat³o jest wyraŸnie oddzielone od wszelkiej ciemno40
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œci i oto pierwsze przejœcie do Shamballi zosta³o otwarte. „I Elohimowie zobaczyli, ¿e jest to dobre. Pierwszy
dzieñ!”
Drugie przejœcie do Shamballi zwane jest „firmamentem”. Firmament jest polem ¿ycia czystej substancji ¿yciowej. Zaopatruje on ucznia nie tylko w œwiat³o,
ale równie¿ w si³ê, by iœæ do przodu. „I Elohimowie zobaczyli, ¿e jest to dobre. Drugi dzieñ!”.
Trzecie przejœcie do Shamballi zwane jest przysz³oœci¹ ziemi. Atmosferycznej substancji pierwotnych eterów odpowiadaæ bêdzie harmonijna sfera ¿yciowa, materialna, chemiczna. Tak wiêc uczeñ, by iœæ do przodu, ma na œcie¿ce nie tylko œwiat³o i si³ê, ale i sam¹
œcie¿kê. Jest to trzecie przejœcie do Shamballa. Trzeci
dzieñ! „I Elohimowie zobaczyli, ¿e jest to dobre.”
Czwarte przejœcie do Shamballi jest syntez¹ trzech
poprzednich, albowiem istnieje tylko jedna œcie¿ka, jedyna droga podzielona na ró¿ne etapy. Najpierw pojawia siê œwiat³o, nastêpnie si³a, wreszcie sama œcie¿ka, która mo¿e byæ przebyta w prawdziwym œwietle
i prawdziwej sile. Staje siê oczywiste, ¿e czwarty dzieñ
ods³ania logiczny podzia³, harmonijny stosunek, bosk¹
równowagê miêdzy œwiat³em, si³¹ i rzeczywistoœci¹.
Samo œwiat³o mo¿e cz³owieka powaliæ, oœlepiæ. Sama
si³a mo¿e go pozostawiæ na miejscu, jakby przykutego, sparali¿owanego. Bez skoordynowania œwiat³a i si³y
nie mo¿e on iœæ œcie¿k¹, nie pope³niaj¹c najpowa¿niejszych b³êdów. Dlatego, pocz¹wszy od czwartego dnia,
to, co zdoby³, zostaje skoordynowane, uformowane
i przygotowane do w³aœciwego u¿ycia. „I Elohimowie
zobaczyli, ¿e jest to dobre. Czwarty dzieñ!”
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Rozumiecie dobrze, ¿e w pi¹tym przejœciu do serca œwiata musi ujawniæ siê rezultat. Powiedziane jest
w Genesis, ¿e w pi¹tym dniu stworzone zosta³y ryby
i ptaki. Uczeñ w pi¹tym przejœciu do Shamballi ma wykonaæ tê sam¹ pracê.
Stworzyæ ryby lub nosiæ symbol ryb, lub te¿ „rzuciæ swoj¹ sieæ na g³êbokie wody” oznacza: znaleŸæ siê
w œwietle i sile na œcie¿ce do Shamballi, w przekonaniu, ¿e mo¿na dokonaæ unicestwienia „ja” tej natury
i w konsekwencji tego doprowadziæ œcie¿kê do koñca.
„I Elohimowie zobaczyli, ¿e jest to dobre. Pi¹ty dzieñ!”
I Elohimowie rzekli: „Stwórzmy ludzi na nasz obraz, na nasze podobieñstwo.” Tu, jakby z lotu ptaka
i w znaku ryb, uczeñ dope³ni swojej œcie¿ki, tu zaczyna siê szósty dzieñ, albowiem tu staje siê on cz³owiekiem, prawdziwie i od nowa, zgodnie z obrazem i istot¹
Elohimów. I przybywa do domu, do Nieruchomego
Królestwa. Elohimowie widz¹ wtedy to wszystko, czego dokonali i szóste przejœcie do Miasta Bogów staje
siê faktem.
I oto nareszcie dzieñ siódmy, dzieñ boskiego odpoczynku, dzieñ dokonanej pracy, promieniuj¹cej rzeczywistoœci!
Oto w jaki sposób historia stworzenia ukazuje nam
siedem przejœæ do jedynego ¿ycia w sercu Gobi. Kto
ma uszy do s³uchania, niech us³yszy, co Duch mówi
gminom.
PrzejdŸmy teraz do drugiego rozdzia³u tej historii,
który jest równie¿ drugim rozdzia³em Biblii. Upad³e
monady powo³ane do nowych mo¿liwoœci i znajdu42
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j¹ce siê na œcie¿ce w siedmiu przejœciach do Shamballi, popadaj¹ w przeciwnaturê, forsuj¹c, spekuluj¹c, eksperymentuj¹c i – jak to ju¿ czêsto mia³o miejsce – ponownie gin¹. A wiêc siedem przejœæ do Shamballi, bêd¹cych oczywistymi mo¿liwoœciami w³aœciwymi naturze Shamballi, zamyka siê.
Pocz¹tkowo, bezpoœrednio po katastrofie, wiele
misteriów posiada³o jeszcze klucze. Misteria te jednak
równie¿ podupada³y i styg³y w powracaj¹cym wynaturzeniu, a¿ po pojedyncze centra, które kurczy³y siê
coraz bardziej, coraz bardziej dystansowa³y siê od
wrz¹cego ¿ycia masy, by w ten sposób ujœæ ostatecznej krystalizacji.
Elohimowie nie przestaj¹ jednak interesowaæ siê
ludzkoœci¹ i nie porzucaj¹ dzie³a swoich r¹k. Potê¿ne
impulsy i apele, brzmi¹ce jak pobudka, kierowane s¹
od czasu do czasu do ludzkoœci. Impulsy te s¹ wci¹¿
ponawiane, w miarê tego, jak poprzednie ton¹
i grzêzn¹ w naturze dialektycznej.
Wszystkie te apele przynosz¹ ludzkoœci to samo
przes³anie: siedem przejœæ do Shamballi nadal istnieje; mog¹ siê one otworzyæ dla tych wszystkich, którzy
prawdziwie tego pragn¹. S¹ one dla tych, którzy znajduj¹ siê w przeciwnaturze, na podobieñstwo siedmiu
pieczêci zamkniêtej ksiêgi. Dla tych wszystkich, którzy chc¹ odnaleŸæ jedyn¹ œcie¿kê, otwieraj¹ siê jedna
po drugiej.
Po to, by tak siê sta³o, konieczne jest nowe stworzenie, ca³kowita transfiguracja, odrodzenie, adaptacja do siedmiokrotnej pierwotnej œcie¿ki. Trzeba œwiadomie, w swoim wnêtrzu, pozytywnie zareagowaæ na
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s³owa Jezusa: „B¹dŸcie moimi naœladowcami.”
To naœladowanie Jezusa wymaga ca³kowitego unicestwienia dialektyki w krêgu waszego istnienia. Samounicestwienie to przedstawiane jest jako droga
krzy¿owa, posiadaj¹ca siedem faz, odpowiednio do
siedmiu przejœæ do Shamballi. Siedmiokrotna droga
krzy¿owa odzwierciedla siedmiokrotne odrodzenie wed³ug tej natury i Ducha.
Od chwili, kiedy uczeñ rozpocz¹³ w krêgu swojego
istnienia proces niszczenia natury dialektycznej, odkrywa on, ¿e otrzymuje w tej próbie nieoczekiwan¹
pomoc ze strony tej¿e natury dialektycznej. Czy¿ ta
natura nie staje siê spontanicznie wrogiem tego, kto
siê jej wymyka i oddala siê od niej? Je¿eli wiêc nie stosujecie siê ju¿ do pewnej formy ¿ycia, to ¿ycie to odrzuca was i poprzez tê wrogoœæ pomaga przybiæ was
do krzy¿a wyzwolenia. Mo¿ecie tu równie¿ zauwa¿yæ,
¿e wszystko pracuje dla dobra tego, kto pragnie poœwiêciæ siê prawdziwemu ¿yciu.
Wróg chce was ukaraæ za to, ¿e stoicie na uboczu,
i ta kara zamienia siê dla was w ³askê. Dlatego uczeñ,
który zdaje sobie z tego sprawê, mówi: „Ojcze, przebacz im, albowiem nie wiedz¹, co czyni¹.” Od tej chwili
droga krzy¿owa staje siê faktem, a wszystko wokó³
kandydata staje siê œwiat³em. Wszystko jest tak œwietliste, ¿e ci, którzy tego nie rozumiej¹, postrzegaj¹ to
œwiat³o jako ciemnoœæ. W ten sposób mija pierwszy
dzieñ drogi krzy¿owej. „I Elohimowie widz¹, ¿e jest to
dobre.”
Stoj¹c w œwietle, z rozpostartymi ramionami, kandydat ponownie wypowiada s³owa: „Niewiasto, oto
44
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Twój syn”. Chodzi tu o Matkê Shamballi, stra¿niczkê
firmamentu. „O œwiêta, powszechna Matko, która karmisz wszystkie dzieci Bo¿e, oto Twój syn, osi¹gaj¹cy
dziêki swoim wysi³kom siedem przejœæ do Shamballi”. Ta proœba o si³ê ma coraz wy¿sz¹ wibracjê i potencja³. Ponownie wypowiadane jest zapomniane i od tak
dawna zagubione S³owo. „I Elohimowie widz¹, ¿e jest
to dobre.” Mija drugi dzieñ drogi krzy¿owej.
W chwili gdy S³owo jest wypowiadane, nadchodzi
odpowiedŸ i rozbrzmiewa radoœnie: „Synu, oto Twoja
Matka!”. Œwiêta karmicielka ¿ycia pojawia siê i otwiera przed pielgrzymem œcie¿kê. Mija trzeci dzieñ w drodze do Shamballi.
Pos³uchaj! To przemawia sama Matka Œwiata,
w wirze nowych eterów i w s³odkiej, delikatnej muzyce pr¹du si³y, w którym wêdruje pielgrzym: „Zaprawdê, powiadam ci, jeszcze dzisiaj bêdziesz ze mn¹
w Raju.” Jest to odpowiedŸ czwartego dnia. „I Elohimowie widz¹, ¿e jest to dobre.”
A oto sposób, w jaki winniœcie zrozumieæ wibracjê
pi¹tego dnia, wibracjê, któr¹ mo¿na wyraziæ jednym
s³owem: „Pragnê!” Na œcie¿ce do Shamballi wci¹¿ nasila siê pragnienie koñca, spe³nienia. Coraz bardziej
wzrasta dynamika, i przez to d¹¿enie do celu. „I Elohimowie widz¹, ¿e jest to dobre.” Pi¹ty dzieñ!
I spójrz – spe³nienie jest bliskie. Uczeñ dociera do
szóstego siedmiokrêgu: odnajduj¹c swoj¹ formê i pierwotn¹ wspania³oœæ. Widzi przed sob¹ Elohimów i ca³e
jego jestestwo wype³nione jest wdziêcznoœci¹, która
wyra¿a siê w koñcu w tej jedynej wszechobejmuj¹cej
modlitwie: „Eloï, Eloï, lama sabachtani”: „Elohimo45
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wie, Elohimowie, na jakie¿ wynieœliœcie mnie wy¿yny!”
Jest to szósty dzieñ pe³en radosnego uniesienia! „I Elohimowie widz¹, ¿e jest to dobre”
Tak przebija siê Wiecznoœæ. Wielkie dzie³o krzy¿a
spe³ni³o siê. I w wiecznym pokoju w sercu Shamballi,
w wiecznym pokoju siódmego dnia wszyscy œwiadcz¹:
„Consummatum est – Spe³ni³o siê! Pielgrzym przyby³ do wspania³ych jasnoœci wyspy Izydy. „I Elohimowie widz¹, ¿e jest to dobre.”
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