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Pozdrowienia dla wszystkich ludzkich istot Ziemi, braci planetarnego światła, które wspólnie
wprowadzamy w sekwencje otwierania nowej świadomości. Wielu ludzi mówi o miłości, ale
koncepcja, którą prezentują nie wiele ma wspólnego z wartościami, paradygmatami i postawą jaką
przejawiają tworząc grupy niezgody i podziałów. Ego i jego wielorakie przejawienia są głównymi
bohaterami społecznej sceny w światach takich jak wasz. Przejawienia te próbują ukrywać się za
maskami będącymi oszukańczymi i szkodliwymi projekcjami tych przejawień. Esencja miłości nie ma
służyć wypełnianiu wewnętrznej pustki Istoty oraz połączeniu z Bogiem poprzez środki ideologiczne i
myśli promieniujące manipulacją i wyzyskiwaniem. Esencja miłości jest harmonijna i to nie ona
kieruje waszymi działaniami. Nie odzyskaliście jeszcze połączenia ze swoją Boską Esencją, która
emanuje harmonijnym przepływem braterskiego światła, solidarnych uczuć i współpracy. Zamiast
ukazywać esencję Istoty, która jest bezwarunkową służbą, wyrażacie idee podżegające do podziałów i
zniszczenia.
Większość waszych codziennych transakcji opiera się na parametrach korzyści i osobistej
satysfakcji, niezależnie od tego jakie skutki może to powodować dla innych i dla środowiska. Egoizm
jest pełnym niezgody paradygmatem zarządzającym sceną ewolucyjną waszej planety. Zostaliście tak
wykształceni, aby być centrum i działać niezależnie, bez zrozumienia, że współzależycie od siebie i
jesteście wzajemnie połączeni w serii połączeń elektromagnetycznych i grawitacyjnych, które ułatwiają
przeżycie waszych fizycznych ciał oraz życia na planecie. Egoizm jest archetypem znajdującym się w
cieniu miłości, poszukuje tylko osobistej satysfakcji, w której zasadę i centrum stanowi sama jednostka
a nie Stwórca i jego wszechświat. Ten niewłaściwy stan jest źródłem wszelkich konfliktów mających
miejsce w waszym życiu. Ciągle skłaniacie się ku egoizmowi a nie jedności. Jedność to grupa
tworzona przez wiele indywidualności, które współpracują w harmonijny sposób, solidarnie, dzieląc się
wszystkim we Wspólnym Centrum. Wspólne centrum czy Esencjonalne Jądro jest tym, co generuje
spójność, harmonię, szacunek, współpracę, mądrość i dostatek dla ogółu.
Wszyscy przejawiacie egocentryczne zachowania kolidujące z egocentrycznymi zachowaniami
innych i z tego powodu nie ma synergii ani połączenia. Istnieje pojedyncze centrum, które jest Bogiem;
pierwotne jądro, dające spójność całemu kosmicznemu porządkowi. Wszystkie inne elementy muszą
szukać połączenia z Nim. Paradygmat inwolucji to podjudzanie egocentrycznych istot, powodujące
rozproszenie energii, ducha rywalizacji i wyzysku ponownie zasilającego egocentryczne zachowania.
Jesteśmy organizacjami zindywidualizowanych świadomości, ale jednocześnie mnogą ekspresją
zjednoczonej Całości, która jest Bogiem; energią, światłem i wibracją, której musimy nadać strukturę
dla ewolucji i życia. To ciągle ta sama energia, wibracyjna częstotliwość i długość fali, nieskończenie
transformująca, by tworzyć nowe poziomy świadomości i ewolucji we wszechświecie.

Każdy znajduje się w jakiejś sekwencji ewolucji, której celem jest rozwijanie uczuć i
zrozumienia, wzmacnianie indywidualności oraz spójności mnogości, stanowiącej jedność kształtującą
Całość. Esencja Kosmicznej Miłości spoczywa w zrozumieniu, że wszyscy jesteśmy częścią wielkiego
ewolucyjnego projektu kosmicznego, któremu musimy dać spójność i formę tak, by światło Boskiej
Miłości połączyło nasze serca. Esencjonalna Istota wibruje tylko w dynamice bezinteresownej
pomocy nadając kształt twórczej mocy Boga w pięknych myślach, harmonijnych słowach i braterskich
działaniach. Musimy być jak płatki róży, każdy ze swoim specyficznym kształtem, fakturą, ale
tworzące aromatyczną strukturę wyrażającą piękno, delikatność, świeżość i twórczość stanowiace
wyraz twórczej mocy Boga. Przeznaczyliśmy nasze życia, by tworzyć front jedności i solidarności, w
którym Wielka Ósemka Boskiej Miłości stanowi podstawę spójności i nadaje sens naszej ewolucji.
Mądrość leży w zrozumieniu tego, że tylko służąc Zjednoczonej Całości możemy stworzyć przepływ
pokoju, harmonii, miłości, ponieważ taka jest nieunikniona dynamika miłości wyrażanej w
kosmicznym porządku. Jeśli uważnie zainteresujecie się kosmogonią, to możecie zobaczyć w jaki
sposób System Słoneczny, galaktyki, mgławice i gwiazdy są zintegrowane w zjednoczonych polach nie
kolidując ze sobą nawzajem, w jaki sposób gwiazdy i planety tworzą scenę harmonii, nadzwyczajnego
piękna i spójności, jak stanowią pojedyncze komponenty w obrębie kosmicznego porządku
wyrażającego Moc, Piękno, Geniusz i Twórczość Wielkiego Kosmicznego Architekta. Nie istnieją
konflikty w strukturze uniwersalnej, ani prawa rządzące kosmicznym mechanizmem, ponieważ
wszystko działa w oparciu o miłość, którą Bóg zdeponował w cichym i wspaniałym geście w ich
strukturach atomowych oraz subatomowych.
Wszystko stanowi przepływ energii posłuszny jedynej ewolucyjnej intencji ukazywanej w
wielu stanach energii i jest to wyraz nieskończonego uczucia Stwórcy. W jaki sposób możemy
doświadczyć esencji miłości?
-

Za każdym razem, gdy wasze Ja-dla mnie zapragnie umawiać się z innymi w oparciu o
cenzurę i dyskwalifikację, musicie przywołać Esencjonalne Centrum, by dokonało
transmutacji w akcie szacunku i duchowej wrażliwości, której inni również poszukują dla
odnalezienia swojej tożsamości jako istot nieśmiertelnego światła.

-

Za każdym razem, gdy wasze Ja–dla mnie zapragnie oceniać innych poprzez myśli, które
ranią duchową integralność i ludzką godność, zastąpcie to myślami pełnymi zrozumienia i
szacunku, ponieważ ta istota również jest synem wszechświata i wnosi swój wkład w
ewolucję.

-

Za każdym razem, gdy zapragniecie manipulować innymi dla waszych osobistych
ambicji, musicie przywołać mądrość poszukującą sposobów pomocy im, by mogli się
przebudzić i dzielić ewolucyjną sekwencję, którą wszechświat zaaranżował przejawiając
tolerancje, którą tylko miłość może okazać.

-

Za każdym razem, kiedy wasze Ja-dla mnie zapragnie wykorzystywać innych, musicie
zrozumieć, że prawo przyczyny i skutku upomni się o zrównoważenie, ponieważ nie
okazujecie lojalności dla służby i dobrobytu, na który każdy zasługuje jako część Stwórcy.

-

Za każdym razem, kiedy wasze Ja –dla mnie zapragnie przyjąć kierowniczą rolę,
zrozumcie, że jesteście atomem światła, który może zostać oświecony nieskończoną mocą
Boskiego Słońca, będącego źródłem, z którego wszystko emanuje, które umożliwia
każdemu zabłyśnięcie światłem Kosmicznego Ojca.

-

Za każdym razem, gdy wasze Ja-dla mnie zapragnie szantażować emocjonalnie innych,
musicie zrozumieć, że stanowi to zniewagę dla radości miłości oraz służby Bogu i
wszechświatowi. Zostaliście nimi obdarowani, by tworzyć świat miłości, harmonii, światła i
pokoju.

Tylko w ten sposób będziecie zdolni do pojęcia esencji boskiej miłości, klucza otwierającego
drzwi i łączącego z boską twórczą mocą wszechświata, Boskimi istotami i Bogiem. Szukajcie zgody,
uwolnijcie wasze Ja-dla mnie, które jest tylko źródłem separacji, chaosu, cierpienia i destrukcji.
Prawdziwe duchowe uzdrawianie ma miejsce wtedy, gdy pozwalamy naszej Esencjonalnej Istocie
pokazać uniwersalne wartości ewolucji, które Stwórca umieścił jako zasady harmonizacji i duchowej
spójności. Jesteśmy Istotami Światła i różnice pomiędzy naszymi Ja-dla mnie nie odpowiadają naszej
boskiej esencji. Stanowią substytuty, które błędnie stwarzamy, ponieważ zostaliśmy przeznaczeni by
służyć i kochać bezwarunkowo. Niech wszystkie Ja-dla mnie połączą się w zjednoczonej Całości
komponując Symfonię mnogości, twórczości, harmonii i gwiezdnego piękna w geście wdzięczności i
miłości dla Wielkiego Boga Wszechświata, dającego impuls i życie naszej ewolucji. Teraz opuszczę
was przesyłając świetlisty puls i wzruszenie istoty takiej jak Ja, również poszukującej esencji
kosmicznej miłości.

Jestem w Tobie boskim światłem niosącym nadzieję i harmonię,
poszukuję szeptu miłości pulsującego w przeznaczeniu ewolucji.
Tylko wówczas, gdy połączymy się z naszą esencją światła,
możemy w pełni wyrazić wolę Stwórcy przejawiającą się w jego boskim oddechu,
przenikającym galaktyki, gwiazdy i planety, aktywującym energie stworzenia pozwalające
poczuć nam nieskończoną cześć i zadziwienie.
Jesteśmy dziećmi kosmosu, w których Bóg ukrył swoją twarz i słodycz,
mówiąc do nas poprzez nasze serca o szczęściu, które daje pełna lojalności służba,
szacunek i uznanie dla każdej ekspresji życia poszukującego swego wyrażenia
w wielowymiarowych polach ewolucji.
Jesteśmy pulsującymi promieniami świetlistej energii,
którymi Wielki Bóg Wszechświata zabłysnął w mgławicach czasu,
w nieskończonych przestrzeniach ewolucji.
Jesteśmy cząstkami gwiezdnej świadomości
podróżującymi w tunelach czasu,
poszukujemy rozwiązań kosmicznych tajemnic ewolucji,
nieskończonych typów i poziomów świadomości,
jak nasiona pojawiamy się w nieograniczonych przestrzeniach wszechświata
świadcząc o twórczej mocy Boga.

Jesteśmy gwiezdnymi dziećmi przemierzającymi galaktyki,
by odkrywać Boskie Źródło.
Nieskończona harmonia pulsująca twórczymi energiami daje życie i ekspresję
kosmicznemu zjawisku, wypełniając biochemiczne struktury
i świętą geometrię, reprezentującą wielkość Stwórcy.
Jesteśmy dżentelmenami światła strzegącymi gwiezdnych wrót,
za którymi Braterska Miłość stanowi ekspresję i godło tych,
którzy poszukują honoru, mądrości, służby i piękna,
by czuć się częścią Kosmicznego Procesu Ewolucji.
Bóg stworzył nasze umysły, deponując w nich
boskie cząstki piękna,
pobudzające centra naszych energetycznych ciał,
wibrujące w zgodności i synergii z Wielką Symfonią bezwarunkowej służby
poprzez miłość i w poczuciu siebie jako integralnych części
Zjednoczonego Kosmicznego Umysłu,
wprowadzających powiew piękna, pogody ducha i duchowej wielkości
w nasze wewnętrzne istoty.
Jesteśmy wojownikami światła, którzy przypieczętowali swoim życiem pakt miłości,
wypełniając kosmiczne prawa jednoczące wszechświat.
Puls energii, częstotliwość światła, geometryczne struktury i wibracje dźwięku
to abstrakcyjne reprezentacje Pierwotnego Boskiego Jądra
tchnącego bezpieczeństwem, pogodą ducha, wsparciem i pięknem
dla całego kosmosu.
Jesteśmy ewolucyjnymi podróżnikami
uprawiającymi pola ewolucji,
zdobywającymi coraz wyższe poziomy wewnętrznego światła
dla Boskiego Umysłu wprowadzającego świeżość, harmonię i miłość
w nasze Esencje Światła.
Jesteśmy nieśmiertelnymi istotami przynoszącymi Wielką Ósemkę Miłości

w bezosobowej służbie, bezwarunkowej miłości i braterskim uczuciu
poszukującym dobrobytu, spójności i integracji wszystkich światów
w Sferach Boskiego Słońca promieniującego
niewidzialnym promieniowaniem pełnym miłości,
zakotwiczającego energie stworzenia i dezintegracji w wielu formach,
biochemicznych elektromagnetycznych i astrofizycznych strukturach.
Jesteśmy naukowcami światła w empirycznych naukach
opartych na świadomości. Jako organizacja emitujemy Światło, Harmonię i Miłość,
by pokój i braterska jedność znalazły swoje miejsce w naszych sercach
tworząc most połączenia pomiędzy wszechświatem, cywilizacjami i Stwórcą.
Koniec przekazu...

