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Z anielskich planów wita was Gabriel przesyłając swoją energię miłości i zrozumienia, tak by
przebudziły się one również w waszych sercach.
Zagadnienie, które zamierzamy dziś omówić, ma głębokie, odświeżające i transformujące
oddziaływanie duchowe, jeśli jest właściwie rozumiane, a jego przedmiot stosowany jako środek
duchowego rozwoju. Generalnie, macie błędną ideę przebaczenia, związaną ze sprytnymi,
wprowadzającymi w błąd, projekcjami mentalnego ego. Żyjecie w świecie, w którym nie dominuje
tolerancja i współczucie, lecz agresja i okrucieństwo, które wpływają na was i głęboko was dotykają.
Gdy popełniacie błędy, uaktywniacie schemat karania i dyskwalifikowanie siebie, stanowiący
mechanizm używany przez ego, w celu uzyskiwania mocy i kontroli nad wami. W ten sposób
rozwijacie postawę negatywną, destrukcyjną i agresywną w stosunku do samych siebie, jak również w
stosunku do innych. Jest to nastawienie bardzo niebezpieczne, przenoszone z jednego życia na drugie,
stanowiące swego rodzaju piętno na waszej świadomości.
Przebaczenie nie jest mechanicznym, nieświadomym aktem następującym w obliczu
konfliktowych sytuacji i zewnętrznej agresji, których możecie doznać od innych. Nie jest również
wynikiem niedocenienia tych sytuacji czy agresji, ani aktem uległości, poprzez który poddajecie się
ego osoby, która was skrzywdziła lub popełnionemu błędowi. Przebaczenie to akt szlachetności,
przyjaźni i miłości. Gdy ma miejsce, pociąga za sobą dobre samopoczucie, harmonię i wewnętrzną
moc. Jesteście przyzwyczajeni do używania w relacjach międzyludzkich obronnych paradygmatów,
służących wam jako środki ochrony przed rzekomymi agresjami i cierpieniami pochodzącymi z
zewnątrz. Paradygmaty te i postawy są egocentrycznymi projekcjami wyczerpującymi was
psychologicznie i emocjonalnie. Utrudniają komunikację pomiędzy wyższą Istotą i mentalnym ego. W
konsekwencji, wasza wyższa Istota nie może zainstalować kodów duchowej ewolucji generujących
świadomość i wrażliwość w stosunku do okoliczności, jak również samego życia.
Wybaczenie jest synonimem współczucia i sprzyja zrozumieniu, blokujących duchowy rozwój,
aspektów-cieni waszego życia, używanych przez ego, by was wyczerpać poprzez poczucie wielkiej
mocy, strach i niewrażliwość. Ze względu na uwarunkowania planu duchowego oczyszczania,
rozwinęliście koncepcję mówiącą, że moc spoczywa w kontroli, manipulacji oraz wykorzystywaniu
otoczenia i innych. Intelekt i rozumowanie, bez duchowej wnikliwości, stanowią narzędzia mentalnego
ego, które was popycha do rozwijania wizji dramatycznego, okrutnego życia oraz okoliczności. Z tego
powodu, gdy wchodzicie w relacje z innymi, nieświadomie rzutujecie osobowość ego, które zawsze
pozostaje na stanowisku obronnym skrywając swoją słabość pod maską wyższości, dumy i
samooszukiwania się.

Wszystkie wasze traumy, konflikty i zakotwiczenia są wynikiem popełnionych w przeszłych
życiach błędów, manifestujących się w teraźniejszości i wywołujących niepokój, strach, frustrację oraz
inne mentalne stany niszczące waszą psychiczną i emocjonalną stabilność. Popełnianie błędów stanowi
uwarunkowanie planów duchowego oczyszczania, takich jak Ziemia i nie możecie stosować tego jako
mechanizmu piętnowania siebie, lecz umiejętności wybaczenia sobie, jednak bez popadania w
samozadowolenie, ani też oszukiwanie siebie. Niedoskonałość jest nieodłącznym obliczem procesu
transformacji duchowej i nie powinna stać się motywem zniechęcenia ani frustracji. Problem w tym, że
ego, czy inaczej projekcja-cień waszej Istoty Esencjonalnej, nie akceptuje tego uwarunkowania,
ponieważ oznaczałoby to zmniejszenie jego pływu i kontroli nad wami. Gdy rozwijacie wizję
przebaczenia stanowiącego drogę duchowej ewolucji, pozostajecie w zgodności z prądem mocy, siły i
wewnętrznej transformacji. Wybaczenie sobie i innym nie oznacza samooszukiwania się i dalszego
popełniania tych samych błędów. Jest wyrazem uświadomienia sobie psychologicznego i
emocjonalnego schematu, który popycha do popełniania tego rodzaju pomyłek.
Odrzucenie, obojętność i karanie siebie nie są właściwymi środkami dla dokonywania
transmutacji cieni ego. Ono stale uaktywnia niskie pasje oraz agresywne, negatywne emocje
zaćmiewające waszą percepcję życia i duchową wrażliwość. Moc przebaczenia niesie ze sobą postawę
gotowości do transformacji, która zwiększa waszą mądrość i świadomość ograniczeń oraz
niedoskonałości. Daje wam środki i klucze, by skonfrontować sie z nimi z godnością, współczuciem i
wspaniałomyślnością. Współczesne społeczeństwo, oparte na wstecznych, destrukcyjnych wartościach,
zachęca do postaw agresywnych i destrukcyjnych jako narzędzi zdobywania kontroli nad życiem i
okolicznościami. Takie postawy zamiast jednak przynosić harmonię i wewnętrzny pokój, generują
obawy, frustracje i cierpienie ludzkości.
Za każdym razem, gdy używacie mocy przebaczenia, jesteście świadomi waszych ograniczeń i
niedoskonałości, wzmacniając w ten sposób swoją wrażliwość jak również harmonijną i szlachetną
percepcję życia. Jest to mechanizm, który współpracuje z wami, by pomóc wam wzrastać duchowo.
Przebaczenie to akt miłości, wspaniałomyślności, który przejawiacie, gdy akceptujecie przeciwności i
wyzwania „ofiarowane” wam przez życie i wszechświat, byście osiągnęli dojrzałość i wyzbyli się
tendencji mentalnego ego. Akceptując okoliczności jako mechanizm osobistego wzrostu i przejaw
mocy twórczej Boga, rozwijacie szlachetność, współczucie i miłość w stosunku do siebie samych i
innych. Pojawiające się w was negatywne emocje i uczucia wywoływane są przez mentalne ego, które
przeszkadza w zaakceptowaniu ograniczeń i zrozumieniu, że żyjecie na planie, na którym błąd stanowi
tendencję dominującą. Jeśli pomyłka nie istniałaby, nie moglibyście poszukiwać, ani w końcu docenić
doskonałości istniejącej w waszej Wyższej Istocie. Ona została obdarowania mocą przebaczenia najbardziej wzniosłym przejawem miłości i uczuć.
Zawsze, gdy używacie mocy przebaczenia, osłabiacie ego skrywające się pod maskami
nietolerancji i agresywności wiążących was z nieświadomością, jak również z cierpieniem.
Wybaczenie, oprócz tego, że jest wyrazem określonej postawy, stanowi również akt bycia, odczuwania
i kochania, który ma moc rozpuszczania zamieszania, chaosu i agresji znajdujących się w waszym
wnętrzu. Stanowi odbicie boskiej świadomości wibrującej w zgodności i synergii z kosmicznym
prawem i Stwórcą. Nie jest tylko mentalnym aktem, ale polega na uwolnieniu negatywnych emocji,
które wywołały w was cierpienie i ból. Nie dotyczy tylko osób, które spowodowały wasze cierpienie
czy niewygody, lecz również nieświadomych i skrywanych uczuć żalu oraz agresji, których otwarcie
nie wyrażacie. By prawdziwie wybaczyć, trzeba zrobić to z płaszczyzny zrozumienia, że wszyscy
jesteście częścią tego samego programu ewolucji i że istnieje zarówno niezależność jak również
wzajemne relacje pomiędzy wami.
Dzięki mocy przebaczenia zrozumiecie, że wszyscy posiadają dobre cechy. Tak jak wy
poszukują wolnego wyrażenia siebie, jak również odczuwania miłości i szczęścia w swoim życiu.

Przebaczenie nie służy tylko uświadomieniu sobie własnych ograniczeń i niedoskonałości, lecz
również zrozumieniu, że szczęście, pokój i harmonia zależą od boskiej łaski, co pociąga za sobą
akceptację boskich praw bez ich przekraczania. Moc wybaczenia pomaga wam dostrzec własne zalety i
wady jako narzędzia pozwalające odmienić te aspekty życia, które są nieharmonijne i blokują wasza
wizję i duchową wrażliwość. Brak poczucia bezpieczeństwa, którego tak często doświadczacie,
stanowi przejaw waszej odmowy uznania ograniczeń i zaakceptowania tego, że okoliczności nie
znajdują się pod waszą kontrolą. Stale nękające was lęki, frustracje i obawy, są ekspresją ego, które
przeszkadza wam spostrzec, że błędy stanowią konsekwencję braku akceptacji waszej słabości wobec
życia i okoliczności. Takie podejście przeszkadza wam skorzystać z przebaczenia, by to pojąć i z pełną
akceptacją, bez stawiania oporu, dostroić się do swego procesu ewolucyjnego.
Wewnętrzna walka, kryzysy, które przechodzicie, stanowią konsekwencję waszego lęku przed
wybaczeniem samym sobie i zrozumieniem, że życie ma cel, który ignorujecie cierpiąc z tego właśnie
powodu. Opór na zmiany jest jeszcze jednym symptomem niestosowania przez was przebaczenia jako
sposobu transformacji, dającego wam siłę i środki dla jej pełnej realizacji. Bez mocy wybaczenia nie
będziecie mogli być w zgodzie z życiem, stanowiącym wyraz łaski i wspaniałomyślności Stwórcy,
umożliwiającym wam odkrycie swej boskiej, nieśmiertelnej natury. Jesteście dziećmi miłości, piękna i
współczucia, a to implikuje poznanie wartości wybaczenia i stosowania go, kiedy okoliczności są
przeciwne, a ludzie dręczą was bez pozornej przyczyny.
Gra ewolucji opiera się na mocy przebaczenia. Gdy przebaczacie, odczuwacie potrzebę
rozwiązania konfliktów i przemiany koncepcyjnych schematów oraz zachowań, generujących agresję,
cierpienie i strach w życiu waszym oraz innych. Przebaczenie oznacza, że w obliczu nieharmonijnych
zachowań innych nie będziecie reagować chęcią odwetu ani odczuwać żalu. Będziecie pełni tolerancji i
zrozumienia, że wszystko jest przejściowe i stanowi część waszej duchowej ewolucji. W ten sposób
stopniowo osiągniecie mądrość, pokój, harmonię i miłość w waszym życiu, a obfitość i duchowy
dostatek będą zawsze do waszej dyspozycji. Wybaczenie jest najpełniejszym mocy, oświecającym i
transformującym aktem, którym Bóg was obdarował, byście poczuli, że jesteście częścią kosmicznej
gry ewolucji, w której wszystko ma pozytywny oraz konstruktywny cel.
Koniec przekazu...

