Protokoli za svetovanje vodstvu
Izvirni članek v angleščini lahko najdete na http://prepareforchange.net/leadership/protocolsfor-advising-leadership/.
Izvirni
članek
v
slovenščini
lahko
najdete
na
http://sl.prepareforchange.net/vodstvo/protokoli-za-svetovanje-vodstvu/. Za tiste, ki ste se
odločili sodelovati in ste poklicani v akcijo, da pomagate misiji te skupine, imamo protokole,
ki jih preučite in direktive, katerih bi se morali držati pri pristopanju k vašim lokalnim
oblastem ob času DOGODKA. Predvsem ohranite mirno kri in bodite prijazni, ko skušate
deliti svoje znanje z ostalimi.

Protokoli za širjenje “navodil za voditelje skupnosti”
Naši izbrani protokoli bazirajo na večnem Principu Resnice. To je primarna odlika, ki jo
priznavajo bitja ljubezni v luči resnice po vsem prostoru in času, vsepovsod v vesolju. To so
lekcije in lastnosti duše ki jih vzamemo s seboj, ko zapustimo svet mesa in krvi. Ko živite v
skladu s temi resnicami, te resnice živijo v vas. Ko se držite teh resnic, se te resnice držijo
vas.
















Zvestoba – Bodite zvesti vaši misiji mirnih, nenasilnih sprememb, principom, ki jih
pozna vaše srce in namenu naše misije. Bodite zvesti svojim prepričanjem – ne glede
kaj na to porečejo drugi!
Potrpežljivost – Bodite potrpežljivi s tistimi na visokih položajih, s katerimi se
skušate povezati. Razumite, da so zasedeni. Zavedajte se, da nimajo pojma o tem, kaj
se dogaja! Ker imajo svoje filtre razumevanja, bo to lahko trajalo nekaj časa. Bodite
potrpežljivi z ostalimi, ki opravljajo to nalogo ob boku z vami.
Iskrenost – Bodite iskreni ko imate opravka z nekom in brezhibni v svoji besedi; in ne
pozabite, da predstavljate pozitivne dobrohotne sile. Ne povzdigujte preveč svoje
avtoritete, da bi izpadli bolj obveščeni. Vedno govorite resnico, kolikor je le poznate
in čutite v svojem srcu.
Vztrajnost – Ne obupajte! Bodite strumni in prebrodili boste vsako nevihto. Ne
zapletajte se v spore. Ne dopustite, da vas nespoštljiva odklonitev odvrne od vaše
zadolžitve. Imejte v mislih pomembnost vaše misije, poiščite notranjo moč.
Sočutje – sočustvujte s tistimi, ki se skušajo soočiti s strahom in kaosom, ki se riše na
obzorju. Zamislite se, kako bi se počutili vi, če ne bi vedeli kaj se dogaja. Zavedajte se
njihovega bremena in jim ga pomagajte nositi.
Brzdanje – ne vdajajte se osebnim željam ali agendam iz lastnih koristi. Ohranite
ravno pot, osebnih bitk in predsodkov ne vlecite za pogajalsko mizo. Spoštujte
voditelje – tudi če vam spoštovanja ne vračajo. Bodite previdni in ne sprejemajte tistih
odgovornosti, za katere niste pripravljeni ali izurjeni.
Mirnost – Ostanite mirni. Zapomnite si, da mora vesolje in vse življenje biti
uravnovešeno. Držite svoje mesto in projicirajte spokoj v očesu orkana, ki je v vašem
srcu. Ne domnevajte da veste vse o DOGODKU zato ker ne veste. Veste, da se vse
skupaj zadeva ljubezni in resnice. Naj vas ta mirnost vodi v vaših besedah in dejanjih,
kot tudi v obnašanju.
Pogum – Ne bojte se. Ne dopustite, da vaš um odtava v dvom in neodločnost. Ta trud
je pomemben. Vaš napor in dejanja lahko dejansko rešujejo življenja! Ne bodite
lahkomiselni in brezbrižni. Imejte pogum in vedite, da ste bolj pripravljeni kot tisti, s
katerimi govorite in naj vas njihova ''pozicija'' ne prestraši. Vendar bodite previdni in
ne sprejemajte tistih odgovornosti, za katere niste pripravljeni ali izurjeni.











Skromnost – Moramo spoštovati poglede in izkušnje ostalih. Do javnih uslužbencev,
na katere želimo vplivati, se ne smemo obnašati arogantno ali kot da vse vemo, tako
kot tudi ne moremo sklepati, da nas bodo tisti na visokih položajih toplo sprejeli. Naša
perspektiva mora biti predstavljena skromno in to je bistveno za naš trud. Naj si bo
naše mišljenje še tako pravilno, moramo zmeraj upoštevati druga stališča. Ostati
moramo skromni ko se soočamo z voditelji ali s tistimi na pozicijah moči. Ne smemo
biti krotki ali popuščati našim ciljem, vendar bomo dosegli boljši izid z odločnostjo in
spoštovanjem ostalih.
Zmernost – Ne grozite. Posredujte vaše sporočilo s preudarnostjo, bodite obzirni in ne
naduti. Ne zahtevajte naenkrat preveč od vaše kontaktne osebe. Naj ta oseba absorbira
vaše informacije, poskušajte razbrati signale, ali se ta oseba zanima za vaše besede, ali
pa vas skuša samo omehčati. Preformulirajte stavek, ko je to potrebno.
Dobrodelnost – Prostovoljno namenite celotnega sebe in svoj čas poslanstvu.
Neomahljivo delite svoje znanje in ljubezen. Podarite svoj čas tem voditeljem in
dejanski nalogi. Kdo je bolj odgovoren kot vi? Posvetite se misiji miru.
Zaupanje – če ga nimate, boste v tej skupini morda težko bili učinkoviti. Večina od
nas preprosto ve! Ne potrebujemo dokazov, ne potrebujemo tv-sprejemnika, da nam
pove kaj narediti, ne rabimo poslušati ostalih. Zaupamo v moč dobrega! Verjamemo v
moč kreacije/Boga/notranje Luči, Ljubezni. Hodimo v ognju dvoma in strahu vedoč,
da smo večna bitja Luči. Vemo – ker smo že bili preizkušeni v preizkušnji prostora ter
časa in vemo, da je odgovor Ljubezen. Ljubezen odpre vsa vrata in je naša rešitev.
Miroljubnost – predvsem moramo biti nenasilni in ne smemo groziti. Ne moremo
prekositi težke svetovne situacije s podaljševanjem tistega, kar želimo končati. V
večini primerov bo prevladal razum. Če vaša situacija grozi vam ali ostalim – se
umaknite. Če boste prisiljeni zapustiti območje se ne upirajte, ostanite miroljubni. Če
je voditelj neprimeren, bo ta oseba odstranjena prej kot si mislite. Prisotni bodo tisti, ki
bodo izurjeni in pripravljeni na te ljudi in odstranitve bodo izvrševali pravočasno. To
je najpomembnejši cilj naše misije. Spoštljivo moramo izreči: če je vaše življenje v
neposredni nevarnosti, imate pravico da se zaščitite. Bodite previdni in se obrnite na
Luč!

