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Mówi do was mistrz Astrea, czwarty promień. Ze Sfer Boskiego Światła, przesyłam wspaniałe
halo miłości, uzdrowienia i prawdy dla was, operatorów światła na planecie Ziemi. Zaistniała dziś
wielka sposobność przedstawienia tematu o niezwykle istotnym znaczeniu dla wszystkich kroczących
ścieżką Boskiego Światła.
Źródłem duchowości jest manifestacja niezniszczalnej i wiecznej świadomości jako projekcji
Wielkiej Uniwersalnej Obecności - Boskości. Istnieją różne poziomy duchowości stopniowo dążącej
do jednego punktu Najwyższego Ducha, Boskości. Jesteśmy duchami, ekspresjami świadomego i
twórczego światła, zatem istnieje dynamika nieuchronnego przyciągania, komunii z Wielkim
Wiecznym Płomieniem, z którego wszystko emanuje i spoczywa w wieczności czasu.
Wielu z was przybliża się do różnych ekspresji duchowości, modnych w tym czasie na waszej
planecie, ale ich motywy pozostają bardzo różne. Czego tak naprawdę szukacie, kiedy prowadzicie
badania i praktykujecie różne metody, oferowane wam przez prąd New Age? Każdego z was
charakteryzuje osobista motywacja i potrzeby, będące, generalnie mówiąc, projekcjami waszego ego,
poszukującego osobistej satysfakcji. Koncepcje nie są dla was jasne, ponieważ tak długo jak długo ego
nie ulegnie sublimacji, wszystkie wynurzające się z niego projekcje dotyczą osobistych korzyści. To
oczywiście nie może przynieść wam ani pełnej ani stałej satysfakcji, ponieważ korzyści te nie są
związane z prawdziwą naturą Istnienia, dla której charakterystyczna jest wibracja bezinteresownej
służby, bez obecności osobistych motywacji.
Jaki jest więc cel? Wielcy mistycy i oświeceni mistrzowie pokazali wam, że cała twórcza
energia i potencjał muszą być kierowane w stronę Wielkiej Sfery boskiej i bezwarunkowej komunii z
Bogiem.
Oparliście swoje życie na indywidualnych celach, tylko częściowo wspólnych, które jako takie
są wyłącznie zamaskowanymi projekcjami waszego samolubstwa. Dlaczego nie jesteście w stanie tego
spostrzec? Wszystko jest kwestią szczerości. Cóż to takiego jest szczerość? Jest to uczucie głębokiego
przywiązania do najwyższej prawdy kierującej przeznaczeniem wszechświata, znanej nam jako Bóg
lub Nieskończony Stwórca wszystkich manifestacji życia. Szczerość taka nie przejawia się w pełni,
ponieważ istniejące filtry ego blokują tę manifestację i tu właśnie powinniście kierować całą swoją
energię, osobistą ocenę i wewnętrzną pracę.
Dlaczego ludzkie istoty oszukują same siebie i posługują się nieuczciwymi etyczno-duchowymi
zasadami? Dlaczego nie chcą zaakceptować swojej boskiej natury ani wiecznego i niezmiennego

połączenia z Nieskończonym Stwórcą, wielkim władcą Niezmiennego Kosmicznego Płomienia
Miłości. Otóż kiedy nie ma w was miłości, ego przejmuje władzę manipulując poprzez złośliwe
mechanizmy uczuciami innych, poszukując w ten sposób osobistych korzyści, a nie wspólnego dobra.
Wasz system społeczny stał się ekspertem w sprawach technologii, ale zapomniał o etycznych i
duchowych zasadach stanowiących podstawę rozwoju każdej cywilizacji. Cóż to spowodowało? To, że
pogrzebaliście waszą Wewnętrzną Istotę i zapieczętowaliście złotą komnatę łączącą was z Bogiem,
zatracając wrażliwość, wdzięczność i miłość akceptującą, że wszystko wibruje w swojej twórczej,
nieskończonej i niedoścignionej mocy. Sektor materialistyczny, prowadzony przez technokratów i
naukowców, stanowi doskonały instrument obniżający waszą duchową wrażliwość. Nie widzicie jak
bardzo jesteście zaplątani w jego oszukańcze i eksploatujące systemy, które zatraciły ostrość widzenia i
wnikliwość, aby to zrozumieć. Wasz system edukacji i kultury jest oparty na całkowicie skorodowanej
strukturze sprzyjającej rasowej i duchowej segregacji ludzkości. Poprzez systemy edukacji i kultury
wpojono wam fałszywe parametry konieczności dążenia do tego, co przynosi największe korzyści
materialne. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w ten sposób generujecie wielką nierównowagę
planetarnych źródeł i wszelkie różnice społeczne.
Duchowość nie jest wtórnym aspektem życia jednostki, który może być wykorzystany jako
aspekt umożliwiający zmianę różnic ekonomicznych czy jakichkolwiek innych.
Duch - Esencjonalna Istota jest podstawą całego stworzenia i jedynym pobudzającym
ewolucyjne mechanizmy, a wasz system społeczny skazał go na wygnanie. Wy, którzy macie rozbudzać
duchowe wartości, musicie mieć świadomość tego faktu, wycofać się do waszego wewnętrznego ja i
zapytać, czy chcecie być częścią materialistycznej gry, czy aktywnymi i postępowymi
przedstawicielami Boskiego Ducha? Wielu z was podchodzi do tematu duchowości jako do nowego
aspektu, który również może przynieść wspaniałe dywidendy, biorąc górę nad duchową delikatnością i
zmieszaniem tych, którzy naprawdę poszukują w swoim życiu duchowych odpowiedzi. Wasze ego,
zamiast sublimować siebie, stało się w wyniku waszej nieszczerości coraz silniejsze. Czy poszukujecie
większej mocy, aby lepiej manipulować materią i wszystkim co ma z nią związek, czy wręcz
przeciwnie pragniecie żyć składając wasze Istnienie na ołtarzu pokory i oddania dla Stwórcy?
Czego tak naprawdę poszukujecie w tym prądzie Wodnikowego Światła? Możemy wam
zagwarantować, że na duchowych planach znamy doskonale wasze intencje i zdajemy sobie sprawę, że
będziecie musieli stanąć w obliczu skutków z nich wynikających.
Duchowy poziom jednostki jest oceniany poprzez jej zdolność do bezwarunkowej służby bez
oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia oraz pokory wykazywanej poprzez zrozumienie swoich
ograniczeń i całkowitym poddaniu Boskiej woli. Wasze Istoty Światła zawsze wibrują w doskonałym
zrozumieniu kosmicznej dynamiki miłości i boskiej służby, ale tak długo jak długo jesteście pod
wpływem dualności, zaćmiewacie ten strumień harmonii i miłości. Z tego powodu wasze ego bierze
was w posiadanie, a wy głęboko w swojej istocie tęsknicie za miłością i harmonią i ta tęsknota ukryta
jest za wszystkimi rodzajami rozumowania i absurdalnych intelektualnych wymówek.
Wodnik przybył, aby wypełnić misję wybrania i wprowadzenia swoich ewolucyjnych
parametrów, wśród których Szczerość celu, myśli, uczuć i działania będą stanowiły podstawę.
Oczywiście my mistrzowie i inne kosmiczne istoty jesteśmy obdarowani współczuciem i
wspaniałomyślnością, ale nie zamierzamy wtrącać się w waszą możliwość wyboru i przemiany. Cały
wszechświat działa w oparciu o zdeterminowane prawa ewolucji, których nikt nie może zmienić i
oznacza to, że znajdujecie się pod ich jurysdykcją. Naszą wolą jest rozpostarcie wszelkiej łaskawości w
kontekście prowadzenia was, udzielania informacji i wskazówek działania, ale tylko wy możecie je
zastosować praktycznie w swoim życiu. Nagrody nie są przyznawane w arbitralny sposób, wręcz
przeciwnie, w kontekście osobistego wysiłku i pojawiającej się jednocześnie boskiej łaski. Możecie

mieć nieskończoną ilość skaz, ale duch dążenia do doskonałości musi być w waszym życiu obecny.
Jest to pobudzająca siła i boskie tchnienie umożliwiające wykuwanie waszego istnienia i zdolności do
stopniowego odkrywania waszej duchowej tożsamości.
„ Ziarno musi zostać oddzielone od plew” co zapowiedział Wielki mistrz Epoki Ryb, Jezus i jest
to dokładnie to, co dzieje się w tym, ewolucyjnym cyklu Wodnika. Przewrotność wtargnęła w wasze
życie i cały czas deprawuje duchowe uczucia oraz moralne i etyczne zasady ludzkości. Wszyscy macie
historyczne doniesienia na temat zagłady wielkich cywilizacji. Dlaczego one następują? Kiedy ludzkie
istoty odchodzą od przestrzegania kosmicznych praw i postępują niezgodnie z ewolucyjną dynamiką
zjednoczenia z Bogiem, następują oczyszczające skutki, a to z kolei powoduje wielkie masakry i
masową zagładę. Są to mechanizmy, których wszechświat i Boskość używa w celu uleczenia duchowej
dekadencji ludzkich istot. Teraz następuje wielkie ograniczanie upartej postawy łamania i wyzywania
kosmicznych praw. Przyniesie to mające doprowadzić do równowagi efekty. Otrzymaliście już na to
dowody, a program oczyszczania i transmutacji właśnie się rozpoczął.
Moje słowa są echem z Wyższych Sfer, które obserwują z wielkim smutkiem jak zmierzacie w
kierunku otchłani, nie zmieniając swego zachowania. Zmiana taka, dzieci Wiecznego Płomienia,
wymaga głębokiej szczerości z waszej strony i wówczas może doprowadzić do połączenia z Bogiem.
Na planach światła czekamy na każdy gest szczerej chęci transformacji i uwzględnienia boskiego planu
oraz rządzących nim kosmicznych praw. Niemożliwym jest świadome bądź nieświadome uniknięcie
tego procesu, ponieważ zawsze będziecie w nieunikniony sposób poddani ewolucyjnej korekcie,
mającej na celu odzyskanie przez was wrażliwości i chęci poddania się transformacji. To pociąga za
sobą rozpoczęcie procesu dostrajania i wibrowania zgodnego z niezmiennym światłem szczerości
będącego boską emanacją waszego Wewnętrznego Ja i Boga.
Bycie szczerym oznacza przyjęcie i całkowite zaakceptowanie, że wasze koncepcje, wartości i
zachowania są niewłaściwe i muszą zostać zmienione. Dlaczego? Abyście uzyskali prawdziwie pełne
połączenie z waszym Wewnętrznym Ja i ze Stwórcą. Jesteście indywidualnymi atomami światła i
musicie powrócić do Wielkiego Nieskończonego Światła, które tworzy, nadzoruje i dezintegruje
wszystko. Jest to prawda - aksjomat, odciśnięta głęboko w waszej duchowej genetyce, której to prawdy
nikt nie może zmienić.
Bycie szczerym oznacza zrozumienie, że jesteście atomami
niewyobrażalnej kosmicznej machinie ewolucji.

w niedoścignionej

i

Bycie szczerym oznacza zrozumienie i zaakceptowanie waszych intelektualnych, psychicznych
i fizycznych ograniczeń jak również tych ustanowionych przez przyczynowość czasoprzestrzeni.
Bycie szczerym oznacza zrozumienie, że samotnie nie możecie przejść niezmierzonego oceanu
dualności rządzącej we wszystkich sferach ewolucji.
Bycie szczerym oznacza zaakceptowanie, że jesteście fascynującym i pięknym projektem
Wielkiego Kosmicznego Architekta, a zatem waszym zadaniem jest życie zgodne z jego miłością i
zasadami służby.
Bycie szczerym oznacza wyzbycie się wszelkich uprzedzeń, ideologii, wierzeń i koncepcji
uniemożliwiających otwarcie waszego serca na wyższe duchowe prawdy rządzące przeznaczeniem
ewolucji.
Bycie szczerym oznacza stanie się posłusznym prawom wszechświata, ze świadomością, że
Stwórca ustanowił je jako wyraz swojej mocy i absolutnej kontroli.
Bycie szczerym oznacza otwarcie umysłu i serca, aby zrozumienie i uczucie jedności z Bogiem
oraz wszystkimi stworzeniami stały się filarami waszej ewolucji

Bycie szczerym oznacza nie akceptowanie tego, co nie jest akceptowalne, nawet jeśli oznacza
izolację i brak zrozumienia ze strony tych, którzy tego nie pojmują.
Bycie szczerym oznacza rezygnację ze wszystkich celów i potrzeb uniemożliwiających wasze
połączenie z Bogiem i jego stworzeniem.
Bycie szczerym oznacza całkowite otwarcie serca dla Boskiego Ducha, aby ten mógł w nim
pozostać generując falę współczucia, współpracy i miłości dla planety, istot ludzkich i wszystkich
stworzeń.
Bycie szczerym oznacza determinację w rezygnacji ze wszystkiego, w celu podporządkowania
się najwyższej idei bezwarunkowej służby, łączącej nas ze Stwórcą.
Bycie szczerym oznacza uznanie, że się mylicie i że wasze ego jest jedyną przyczyną stojącą na
drodze waszego zjednoczenia ze Stwórcą.
Bycie szczerym oznacza oddanie w służbę Bogu całego waszego istnienia, energii, duszy i
życia, jako stałego wyrażania miłości z nim nas łączącej.
Umiłowane promienie boskiego światła, tylko stała i zdecydowana szczerość wzniesie was do
planu iluminacji, gdzie będziecie zdolni obserwować i być świadkiem tego, że to czym jesteście teraz
jest mityczną projekcją nieistniejącego snu w marzącej myśli Boga. Dlatego mistrz Astrea namawia
was, abyście od tego momentu zaczęli wprowadzać w życie pełen mocy i fascynujący mechanizm
duchowej transmutacji. Tylko w ten sposób będziecie mogli wejść na drogę prowadzącą do komunii i
połączenia z Boskim Nieskończonym Ojcem, który napełnia cały wszechświat swoim szeptem
współczucia, piękna i miłości.
Koniec transmisji...

