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Po raz pierwszy na tej stronie, z boskich planów ewolucji, mówi do was Pallas Atena. Jestem
Boginią sprawiedliwości i prawdy, oraz jednym z członków Rady Karmy. Przybyłam, aby wejść z
wami we wzajemne oddziaływanie w tej sekwencji Uniwersalnego Teraz.
Wasza ludzka, planetarna cywilizacja przeszła różne procesy ewolucyjne odkrywając symbole
mocy, które mogłyby umożliwić wam podnoszenie świadomości i odkrywanie boskiej obecności. Na
nieszczęście nie zawsze robiliście dobry użytek z tych symboli. Wraz z upływem czasu podlegały one
mutacji nabierając nowych znaczeń, jednakże zawsze pozostawały związane z dostatkiem i ewolucją.
Te symbole mocy były źródłem przywoływania jedynej syntezy mocy Wszechmogącego,
Wszechobecnego, Wszechwiedzącego obrazu Boga.
We wszystkich kulturach, obraz boskiej mocy stał się środkiem do manipulowania i wyzysku
innych ludzi oraz otoczenia. W najdawniejszych czasach symbole te nie były używane do pobudzania
ekonomii, kultury i nauki cywilizacji, ale jako narzędzia połączenia z boskim planem doskonałości.
Najdawniejszym waszym przodkom, pomagały stworzyć atmosferę braterskiej współpracy
wszystkich członków, wnoszących swój wkład do ducha społeczności. Osiągnęli oni stan świadomości,
który przywoływał najwyższe energetyczne częstotliwości wszechświata. Wasi przodkowie nigdy nie
wyzyskiwali, ani nie nadużywali tych kosmicznych sił tak, jak wy robiliście to w różnych okresach
waszej cywilizacji. Obecnie osiągnęliście najwyższy poziom profanacji tych symboli mocy, a
zwłaszcza Pieniądza.
Sprowadziliście znaczenie dostatku i postępu w waszej cywilizacji, jedynie do symboli
handlowych, co stało się przyczyną całego chaosu, wyzysku i destrukcji na planecie. Wasza idea
obfitości i postępu jest niczym więcej, jak projekcją sprofanowanych symboli mocy. Sposoby
gromadzenia bogactwa przez niektóre kraje i osoby, kosztem zubożania innych, pokazują jak
nadużywacie znaczenia twórczej mocy Boga. Ziemia ogranicza swoje zasoby i odkąd oddzieliliście się
od właściwego rozumienia ewolucji i Pierwotnego Źródła Nieskończonej Mocy, stworzyliście
prawdziwy chaos w strukturze społecznej.
Symbole mocy powinny być właściwie używane, w przeciwnym razie powodują reakcje w
postaci harmonizującego skutku dla jednostki lub społeczności. Wasze chore ambicje i wielka głupota
są powodem profanacji i nadużywania praw wszechświata, który rządzi życiem oraz ewolucją
cywilizacji, planet i galaktyk. Ziemia jako gospodyni, opiekuje się wami tak, abyście mogli zrobić
dobry użytek z jej zasobów i zakończyć wasze doświadczanie ewolucji. Jednakże wy jesteście tak
nieczuli i nastawieni egoistycznie, że nadużywacie jej miłości i gościnności.
Wasza obecna cywilizacja jest repliką wielu innych, które istniały przed wami i stały się

ofiarami własnej ignorancji. Doprowadziły one do samozniszczenia, ponieważ nie używały symboli we
właściwy sposób. W jaki sposób chcecie uzyskać dostatek, harmonię i szczęście, jeśli nie
przestrzegacie reguł gry. Myślicie, że jesteście szczerzy, przejawiając pełną ambicji i egoizmu
postawę? Inwestujecie cały swój czas w eksploatowanie bogactw natury i tworzenie produktów, które
pozwalają być wam szczęśliwymi kosztem zniszczenia systemu ekologicznego.
Doprowadziliście do powstania kapitalizmu z jego wielonarodowymi kompaniami,
najeżdżającymi zubożałe obszary w celu ich całkowitej eksploatacji i powiększania waszego bogactwa
oraz ekonomicznej mocy, która nie jest prawdziwa i rozczarowuje. Staliście się niewolnikami tych
symboli, których największa moc polega na możliwości zniszczenia was tak, jak działo się to już nie
raz w przeszłości. Nie możecie używać symboli mocy, w celu eksploatacji natury oraz zapominać o
celu waszej egzystencji bez ponoszenia późniejszych tego konsekwencji.
Chociaż symbole mocy mogą przybrać różne formy i cele, w sumie nie są niczym więcej, jak
tylko manifestacją jedynego symbolu jednoczącego, opiekującego się, ponownie stwarzającego i
dezintegrującego wszystko, to znaczy Twórczej Mocy Miłości. Kiedy jednostka nie wibruje zgodnie z
tą częstotliwością adoptuje róznorodne manifestacje w zależności od przyjętego celu. Kiedy nie
jesteście świadomi właściwego używania symboli mocy powodujecie serię efektów, będących reakcją
w niekończącej się sekwencji dualnych doświadczeń, które musicie harmonizować w każdej inkarnacji.
Na wasze nieszczęście, w swojej podróży ewolucyjnej nie używaliście tych symboli w sposób
pozwalający osiągnąć komunię z Boskim Porządkiem Miłości. Opieracie życie na ekonomicznych
strukturach, które propagują oddzielenie i niezgodę. Nie jesteście świadomi, że prawa wszechświata są
pełne mocy i nie mogą być łamane lub używane w destrukcyjnym celu, jak to zwykle robicie.
Powoduje to serię konsekwencji, z którymi musicie się zmagać w postaci dysfunkcji fizycznych,
psychicznych i emocjonalnych w waszych ciałach.
Wasze społeczeństwo unosi się na fali napięcia i przemocy, osłabiającej fizyczne, intelektualne i
duchowe zdolności. Zmierzacie w otchłań, w której będziecie musieli pozostać przez wiele cykli
ewolucji, odpowiednio do waszego oporu na zmianę kierunku życia. Jesteście tak ślepi, że nie możecie
nawet dostrzec ostrzegających znaków, które Ziemia wam wysyła poprzez różne kataklizmy. Jeśli
będziecie upierać się przy swojej reakcyjnej postawie, będziecie musieli stawić czoła ciężkim i
bolesnym okolicznościom, które jak katalizator, zmuszą was do poddania się i oczyszczenia
buntowniczej postawy.
Era Wodnika jest specjalną erą. Daje wam sposobność, abyście przestali zachowywać się jak
irracjonalne demony, spragnione hedonistycznych przyjemności i mocy, która je pożera. Ja jako bogini
sprawiedliwości i prawdy oraz jako członek Rady Karmy, ostrzegam was i błagam, abyście o tym
pomyśleli i zaprzestali zachowania, które prowadzi was wprost do bólu i zniszczenia. Wszyscy
jesteście odpowiedzialni za obecne warunki społeczne i kondycje planety. Zachowujecie się tak, jak
byście byli dyrektorami i właścicielami wszechświata, co niestety ukazuje tylko waszą ignorancję,
powodującą zatracanie wewnętrznej wrażliwości i duchowego zdrowia.
Moc nie zależy od bogactwa, które jest produktem eksploatacji zasobów natury lub na
kolekcjonowaniu posiadłości, które są materializacją twórczej energii Boga. Moc nie jest
eksploatowaniem lub manipulowaniem tymi, którzy nie mają wystarczających środków, aby żyć
godnie. Moc nie polega również na przechwalaniu się społecznym statusem lub kupioną mocą,
wyciszającą wasze wewnętrzne poczucie pustki przez chwilowe zaspokajanie jej materialnymi
przedmiotami, przemijającymi z czasem.
Prawdziwa moc w epoce Wodnika, to zrozumienie, że wszystko co istnieje na planecie i we
wszechświecie jest własnością Nieskończonego Stwórcy, który użycza nam tego dla naszego rozwoju
w ewolucji. Nowe symbole to te, które powodują solidarność i braterstwo między ludźmi oraz równą

dystrybucję naturalnych zasobów dla duchowego rozwoju wszystkich. Różne symbole mocy, powinny
zbiegać się w punkcie bezwarunkowej służby, której musicie wszyscy się nauczyć, a która doprowadzi
was do porozumienia, zgody i współpracy.
Wszyscy poszukujecie symboli mocy, które mogą spowodować dostatek w życiu, jednakże nie
wiecie co jest ukryte w najgłębszych obszarach waszego wewnętrznego ja. Obecne symbole, które was
dotykają są niczym więcej jak tylko mechanizmem kontrolowania was przez waszych polityków.
Jesteście ich niewolnikami i musicie się uwolnić, jeśli rzeczywiście poszukujecie wewnętrznego
spokoju. Staliście się uzależnieni od ich symboli, a ich wpływ na was jest bardzo silny, ponieważ
wasze cele są podobne do celów polityków. Jednakże my z Wyższych Sfer przynaglamy was do
zrezygnowania z tych symboli, bo to właśnie one są przyczyną zniszczenia planety i ludzkości.
Era Wodnika jest erą ewolucji alternatywnej, w której nowe symbole mocy, pomogą stworzyć
atmosferę równości, braterstwa i jedności, gdy przebudzicie kosmiczną, duchową świadomość ukrytą
w was. Nigdy nie będziecie szczęśliwi z tym czego nie macie. Jest to jeden z symboli i strategii
waszych liderów i systemu służącemu kontrolowaniu was. Nigdy nie odnajdziecie szczęścia w tym, co
nie jest związane z waszym Wyższym Ja, czyli Boskością, ponieważ ona wibruje w wyższych
częstotliwościach, w sposób bardziej harmonijny i braterski, którego wszyscy musicie doświadczyć w
pewnym momencie. Jednakże nie osiągniecie tego tak długo, jak długo będziecie kontynuować swoje
uzależnienie i przywiązanie do symboli mocy podżegających do separacji, w kosmicznym porządku,
od swojego Ja i od Boga. Zapomnieliście o duchowej alchemii, gdzie wszystko osiąga boską barwę,
gdy rezonuje w synergii i zgodności z twórczą mocą Boga, która przejawia się poprzez miłość.
Miłość jest najsilniejszym symbolem mocy, który istnieje, z którego możecie czerpać radość,
mądrość, harmonię i piękno. Miłość wyraża zrozumienie, współczucie, hojność i równość wiedząc, że
wszystko jest doskonałą i boską emanacją Stwórcy. Miłość nie zna granic, politycznych ani
ekonomicznych struktur, rasowych, socjalnych, religijnych i kulturalnych różnic. Wszystkie te różnice
są wyrazem symboli mocy, których dualność używa, aby utrzymać was przywiązanych do planu
eksperymentowania w ewolucji, gdzie koncepcje bezinteresownej służby, braterskiej współpracy,
równego i sprawiedliwego rozprowadzania zasobów planetarnych zostały całkowicie zapomniane.
Prawo będzie utrzymane i Ja jako jego bogini będę strzec jego realizacji, ponieważ
wszechświat wymaga porządku, harmonii i spójności jako ekspresji Wszechmocnej Absolutnej
Świadomości Stwórcy. Prawda o miłości jest taka, że jest to jedyny mechanizm, utrzymujący
kosmiczny porządek i nadający impuls ewolucji i Ja jako bogini prawdy i sprawiedliwości jestem
odpowiedzialna za jej obecność.
Pomyślcie o tym, abyście nie musieli płynąć przez wzburzone wody karmiczno-ewolucyjnej
rektyfikacji. Moją intencją nie jest straszenie was, ale ostrzeżenie przed skutkami waszego
nieodpowiedzialnego i pełnego ignorancji zachowania. Jesteście dorośli i nadszedł czas, abyście
zademonstrowali swoją duchową dojrzałość, o której zapomnieliście, w konsekwencji buntowniczej
postawy. Kochamy was i jesteście dla nas ekspresją odbicia boskiego światła. Przynaglamy was do
zmiany zachowania, abyście mogli odzyskać obfitość, harmonię i miłość wytwarzaną tylko przez
wibrowanie zgodne z Bogiem.
Jednostka bezwarunkowej służby, która funkcjonuje jako kanał harmonizacji kosmicznego
porządku żegna was.
Koniec przekazu...

