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Niech błogosławieństwa i łaska Kosmicznego Ojca spływają na wszystkich, którzy są otwarci a
ich zachowania niech rezonują z duchowymi paradygmatami życia i ewolucji.
Chaos panujący jeszcze w waszym świecie odzwierciedla poziom świadomości rozdartej
pomiędzy sporami, konfrontacjami i przemocą. Jest to ciągle tendencja dominująca w waszej tkance
społecznej, ponieważ jako cywilizacja przekroczyliście granice wartości moralnych, etycznych i
duchowych, które powinny królować w cywilizowanym społeczeństwie. Moralne zepsucie, które
jeszcze dominuje, wynika z dekadencji i degradacji cywilizacji znajdującej się na krawędzi. Jeśli
przestudiujecie historię, to zobaczycie, że po osiągnięciu maksimum rozwoju politycznego i
ekonomicznego cywilizacja wchodzi w fazę dekadencji i degraduje się wówczas bardzo gwałtownie.
Historia na waszej planecie się powtarza i niestety żadne pokolenie nie jest w stanie przyswoić sobie w
pełni gorzkich i często przerażających lekcji swoich przodków. To dość przykre, że musimy ciągle
uwypuklać te fakty, byście mogli dostrzec, że jako cywilizacja jesteście społecznością w stałym
konflikcie i niezgodzie.
Dlaczego cykle upadku i degradacji powtarzają się niezmiennie? Ponieważ zaćmieniu uległy
świadomość i wrażliwość duchowa istoty ludzkiej, co powoduje ciągle jeszcze przejawianie się
instynktownego i prymitywnego oblicza u wielu osób. Gdy to oblicze zaczyna dominować, możemy
obserwować przewrotne i niebezpieczne tendencje znajdujące się jeszcze we wnętrzu człowieka.
Każdy z was jest jak kamień szlachetny, który musi zostać oszlifowany, by mógł zabłysnąć swoim
blaskiem i przejawić w pełni całe swoje piękno. Taki stan uzyskuje się właśnie przywołując boską
świadomość. Czym jest tak naprawdę boska świadomość? Jest to stan połączenia z Boskością przy
jednoczesnej uważności i świadomości swego poziomu psychicznego i emocjonalnego. Dzięki temu
każda myśl, słowo i emocja łączą nas z planem boskim odżywiającym nasze życie. To sposób życia,
odczuwania i działania, który pozwala Bogu przejawiać się w naszych codziennych działaniach, jak
również w świecie zewnętrznym i w naszych bliskich. Jest to taki poziom świadomości, w którym w
pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy istotą duchową znajdującą się w ludzkim ciele
stanowiącym dla nas narzędzie ponownego połączenia z Bogiem.
To połączenie stanowi mechanizmem stosowany przez naszą istotę esencjonalną, ponieważ ona
została poczęta właśnie w tym celu. Takie zrozumienie oznacza zdobycie przekonania i całkowitego
zaufania, co do celu. A celem jest połączenie z Nieskończonym Stwórcą poprzez służbę i
bezwarunkową miłość, które stanowią część naszego boskiego przeznaczenia. Powinniśmy je
uaktywnić najszybciej jak tylko jest to możliwe. Bez duchowej świadomości, życie staje się zwykłym

mechanizmem przetrwania najsilniejszych. Oddziela was od środowiska, od waszych bliskich, ale też
od was samych. Oddzielenie to jest jak wirus, który pochłania po cichu i delikatnie całe wasze życie.
Dlatego tak często wielu z was nawiguje w oceanie niepewności, lęku i stałych frustracji. Są to
symptomy wewnętrznego odłączenia, zaćmienia wrażliwości i boskiej świadomości, zasklepienia się
waszego połączenia i komunii z Bogiem. Gdy nie jesteście zintegrowani na poziomie indywidualnym,
kolektywnym, planetarnym i kosmicznym, doznajecie odczucia pustki wewnętrznego niezadowolenia,
która pochłania jak ciemna otchłań.
Jako cywilizacja zawarliście pakt z twórcą wyimaginowanego świata, czy inaczej Szatanem, jak
sami go nazywacie, który poprzez swe metody oparte na uwodzeniu was całkowicie przyćmił waszą
umiejętność i duchową wrażliwość. Wielu wyparło manifestacje Boga w działaniu zaniedbując
szacunek i cześć dla planety - źródła waszego życia i waszej ewolucji. Czcicie bogów nauki, polityki i
ekonomii z ich fałszywymi oczekiwaniami. Jakże często myślicie, że wasz dostatek i obfitość zależne
są od irracjonalnej eksploatacji źródeł energetycznych planety. Ciągle nie rozumiecie, że wasza radość
nie zależy od zmysłowych, efemerycznych przyjemności. Pokój i harmonia w żaden sposób nie są
uzależnione od rozwoju technologicznego ani informatycznego. Bogowie polityki i ekonomii
pozbawiają was waszej wrodzonej wnikliwości oraz wartości moralnych, etycznych i duchowych.
Bombardowani gradem dezinformacji, politycznej demagogii i fałszywych obietnic społecznego
komfortu, ulegacie poplecznikom Ciemności.
Wielu waszych naukowców, polityków i finansowych inwestorów jest narzędziem służącym
siłom cienia, które starają się was odciągać od rzeczywistości i niszczą was w sposób fizyczny,
moralny oraz duchowy. Uznając oferowane i zaszczepiane wam wsteczne paradygmaty społeczne
stajecie się tak często obiektem haniebnego wyzysku. Siły te, popychane przez swą megalomanię,
ciągle jeszcze próbują kontrolować działając na szkodę ludzkości i planety. Dopóki jakiekolwiek
wsteczne schematy istnieją w waszym wnętrzu, pozostajecie więźniami ich śmiertelnego labiryntu i
jesteście poddani powolnej i pożałowania godnej destrukcji. Ci, którzy dzierżą władzę w fikcyjnym
świecie na waszej planecie są świadomi waszych słabości i dysfunkcyjnych tendencji. Posługują się
nimi by was wykorzystywać i kontrolować żelazną ręką. Jednak to wy sami oddajecie im władzę. Jakże
często dajecie swe przyzwolenie na niegodne i okrutne zachowania, ponieważ w głębi siebie również
marzycie o posiadaniu tego, co oni posiadają. Sami stajecie się ofiarami waszych ukrytych skłonności,
które niszczą wszystko, co spotkają na swej drodze. Lenistwo i niewrażliwość w obliczu spotkania z
boską świadomością stają się dość oczywiste i stanowią przyczynę wielu cierpień, z którymi się
mierzycie.
Uznanie siebie za operatora światła nie jest wystarczające. Trzeba to prawdziwie przejawić w
swoich zachowaniach, przyzwyczajeniach, wartościach, koncepcjach oraz sposobie postrzegania życia
i ewolucji. Codzienne podsumowanie i introspekcja stanowią narzędzia pozwalające wam na
przywoływanie boskiej świadomości, bez której nie uwznioślicie wszystkich tych tendencji do
okrucieństwa i destrukcji. Przywilejem istoty ludzkiej jest możliwość uaktywnienia boskiej
świadomości, która umożliwia wejście w stan komunii z Bogiem. Stałe poszukiwanie tego połączenia
powinno być esencjonalnym fundamentem waszego istnienia. W przeciwnym razie ryzykujecie
uwikłanie się w cykle naprawcze praw życia i ewolucji. Odsuwanie aktywacji boskiej świadomości
tylko jeszcze bardziej zaćmi wnikliwość i duchową wrażliwość. Bedzie powodować powolne i ciche

niszczenie waszej architektury wewnętrznej, spoczywającej na filarach wartości moralnych, etycznych
i duchowych, które powinniście jako istoty ludzkie przejawiać w każdym momencie.
Nadszedł mistrz wyzwań i wewnętrznej metamorfozy. Sprawia, że wibruje każde włókno
waszej istoty esencjonalnej, by mogła ona ukazać się w swej pełni, odziana w całą swoją moc. Boska
świadomość znajduje się w skompresowanym stanie tylko wówczas, gdy przejawiacie skłonność do
egocentryzmu; kiedy szukacie tylko własnej wygody i swojej osobistej satysfakcji. Poszukiwanie
indywidualnego szczęścia bez zważania na środki niezbędne do osiągnięcia celu ani na reperkusje ma
dla was skutki godne ubolewania. Obecny czas jest niezwykle sprzyjający dla przywoływania boskiej
świadomości, która posiada ogromną moc harmonizowania. Transmutuje waszą wrażliwość i
wprowadza mądrość kreując spiralę pokoju, harmonii i miłości na planecie.
Kiedy przywołujecie boską świadomość, otwieracie najpełniejszy mocy międzywymiarowy
portal we wszechświecie: połączenie z Bogiem. Ten stan, ta duchowa wrażliwość wewnętrzna,
prowadzi was do dostrzegania doskonałości istniejącej we wszystkim. Przynosi zrozumienie, że
jesteście doskonałym boskim projektem, którego jedynym celem jest ponowne połączenie z Boskością
poprzez zrównanie się z aksjomatycznymi paradygmatami duchowymi obecnymi na planecie.
Instrukcja użytkowania jest do waszej dyspozycji, ale zapomnieliście o niej ryzykując w konsekwencji
popełnianie błędów i związanych z nimi skutków.
Każdy z was jest maleńką manifestacją nieskończonej i nieograniczonej boskiej świadomości
Boga, który komunikuje się ze wszystkimi wibrującymi w zgodności z boską bezwarunkową służbą.
Przywdziejcie na nowo szaty czystości wewnętrznej w celu połączenia i stałej komunii z Boskością.
Napełnijcie się Boskim Duchem, który wibruje w każdym sercu, które poszukuje w nim schronienia i
prowadzenia. Odżywiajcie się światłem emanującym z duchowych wskazówek i nauk wielkich
duchowych emisariuszy, którzy przybyli na waszą planetę. Uczcie się akceptacji ścieżek
przeznaczonych wam przez Nieskończonego Stwórcę, ponieważ stanowią idealny wybór dla waszego
odkupienia. Słuchajcie głosu Boga szepczącego w głębi waszego serca i pobudzającego was do
konstruktywnego i transformującego działania. Odkupcie siebie przywołując boską świadomość, która
jest mechanizmem idealnym i naturalnym. Bóg rozlewa poprzez nią swą łaskę i błogosławieństwa
duchowe, uwalniając waszą wrażliwość i duchową wnikliwość. Jeśli działacie podążając za tymi
paradygmatami duchowymi, odkryjecie, że Nieskończony Stwórca prawdziwie jest obecny w waszym
życiu a połączenie z Nim będzie z każdym dniem głębsze, intensywniejsze i coraz bardziej dla was
satysfakcjonujące.

