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Niech połączenie z Boskim Źródłem będzie centrum i celem waszego życia oraz waszych
działań dostosowując was do prądu waszej esencji światła podróżującej w różnych wymiarach
kosmicznej ewolucji.
Poprzez te międzywymiarowe przekazy tworzymy program duchowego nauczania, który
pomoże wam zrozumieć kim jesteście, co powinniście czynić i dokąd tak naprawdę zmierzacie.
Pomimo, że informacje, którymi dysponujecie w całości mają charakter duchowy, nie oznacza to, że
posiedliście wiedzę duchową, ani też że zintegrowaliście ją w życiu. Jeśli dokonacie bezstronnej i
obiektywnej analizy dynamiki swego życia, odkryjecie jej pewne nieharmonijne aspekty wibrujące z
niskimi i negatywnymi częstotliwościami. Konflikty, które napotykacie stanowią środki stosowane
przez wszechświat i istotę esencjonalną, by wskazać wam drogę, jak również te aspekty waszego
ewolucyjnego kursu, które powinny zostać zmodyfikowane. Staliście się uzależnieni od „Informacji
Duchowych” bez rozumienia ich celu i umiejętności rozróżniania tych, będących źródłem duchowego
postępu od tych, mających charakter wyłącznie informacyjny. Wasze, znajdujące się pod wpływem
mentalnego ego, ludzkie oblicze oscyluje stale pomiędzy spekulacjami, wyobraźnią i zniekształceniem
rzeczywistości: parametrami kierującymi waszym życiem. Tworzycie dla siebie swego rodzaju bańki,
w których funkcjonują sztuczne dynamiki odżywiane przez fałszywe oczekiwania kończące się
frustracją oraz zniechęceniem.
Życie, jako zjawisko ewolucyjne, stanowi mechanizm poczęty przez Najwyższego Stwórcę, by
pomóc nam pojąć naszą boską, nieśmiertelną, wieczną naturę zaćmiewaną przez błędną percepcję
rzeczywistości. Nieliczni interesują się rzeczywistością, ponieważ pociąga to za sobą osobiste
zaangażowanie, wewnętrzną pracę, wytrwałość i ogromną dozę uczciwości oraz szczerości. Wasze cele
duchowe nie są sprecyzowane i dlatego, pod wpływem niestabilnych i niepewnych prądów
mentalnych, podlegacie wahaniom. Z tego powodu wasze życie zdominowane jest przez niepewność i
lęk. Duchowy wzrost nie jest wtórną ekspresją życia ani też rozrywką mającą zapełnić wam pustkę
oraz przesłonić zamieszanie i nieświadomość, w której zazwyczaj żyjecie. Przeciwnie, duchowy wzrost
stanowi fundament życia. To wasza istota światła w swej esencji stanowi cel życia i jako boskie
manifestacje, powinniście odzyskać swój boski status, by poznać nieśmiertelność i nieskończone
szczęście. Jesteście istotami światła podróżującymi na falach czasu kosmicznego bez wiedzy o
kierunku, w jakim się udajecie ani dlaczego musicie poznać tyle zmartwień, zamieszania oraz
cierpienia. A ich przyczynę stanowi właśnie wasza nieświadomość, owoc oddzielenia od Boga oraz
praw życia i ewolucji.
Waszym obowiązkiem, jako cząstek nieśmiertelnego światła, jest wibrowanie na poziomie
częstotliwości boskiej, poza ograniczeniami sfery mentalnej, ciała fizycznego i relatywnej
czasoprzestrzeni, w której żyjecie w oparciu o błędne paradygmaty ewolucyjne. Celem życia i ewolucji

nie jest ani ulepszanie warunków życia na planecie Ziemi, ani też przeniesienie do wyższych światów,
lecz ponowne połączenie z Bogiem. Wszystkie procesy kosmiczne podlegające stałej mutacji i
znajdujące się pod kontrolą fundamentalnych aksjomatów ewolucyjnych mają za zadanie przebudzenie
waszej duchowej wrażliwości i nieodłącznego, wiecznego połączenia, jakie macie z Nieskończonym
Stwórcą.
Ciągle nie zrozumieliście, że wasza ludzka ekspresja na planecie Ziemi jest tylko przemijającą
manifestacją Istoty Esencjonalnej podróżującej w czasoprzestrzeni kosmicznej w poszukiwaniu
wyższych poziomów duchowego doskonalenia. Wasza misja i odpowiedzialność nie są zależne od
tego, co robią inni, ani też od tego, co może wydarzyć się na poziomie geofizycznym,
geomagnetycznym czy społecznym. Oczywiście, katastroficzne wydarzenia miały miejsce w dziejach
historii ludzkiej istoty na planecie Ziemi, jednak ludzkość przeżywała je doświadczając kolejnych cykli
ewolucyjnych nie rozumiejąc dalej źródła swego istnienia ani celu życia.
Media są doskonałym przykładem negatywności, nieświadomości, zamieszania oraz chaosu
królującego na waszej planecie. Wojny, przemoc, bieda, zniszczenie, problemy środowiskowe, kryzysy
ekonomiczne, międzynarodowe napięcie polityczne, etc. stanowią bilans historii dekadenckiej, chorej
cywilizacji, która nie pojęła esencji życia i ewolucji kosmicznej. Wszyscy jesteście bardzo zajęci
zaspokajaniem swoich podstawowych potrzeb oraz przeżyciem nie przywiązując wagi do swego
duchowego wzrastania i nie czyniąc go priorytetem w swoim życiu. Rozwój duchowy jest dla was
czymś drugorzędnym. To, co dzieje się na Ziemi stanowi odbicie waszej sfery mentalnej zaćmionej
przez błędne koncepcje oraz zgubne tendencje wpływające na życie na planecie oraz dobre
samopoczucie psychiczne, energetyczne i fizyczne waszych ciał. Większa część informacji, którą
otrzymujecie, jest szkodliwa; faworyzuje oddzielenie, egoizm, wyzysk, manipulację, przemoc i
zniszczenie. Nawet na poziomie duchowym nie jesteście zdolni do pozbawienia głosu swego ego, które
pozostaje w defensywie i zawsze gotowe jest do obrony swego terytorium. Nie potraficie również
respektować osób, które posiadają wizję i duchową wiedzę odmienną od waszej ani współpracować z
nimi.
Oczekujecie na magiczne wydarzenia i na to, że szybko i przy waszym minimalnym wysiłku
nastąpi wewnętrzna przemiana. To z waszej strony zwykła utopia. Czy jesteście gotowi wyrzec się
ludzkich przywar wywołujących konflikty, cierpienia, nieświadomość, manipulacje i wyzysk?
Myśleliście o tym? Często używacie takich słów jak miłość, pokój, światło, ale są to z waszej strony
tylko słowa, gdyż ich prawdziwy sens ciągle ignorujecie. Pozostajecie więźniami własnych interesów,
kiedy to egocentryzm skrywa się w pewnych okolicznościach pod hasłami światła, miłości,
solidarności i braterskiej współpracy. Pedagogika wewnętrznego wzrostu wymaga głębokiej refleksji,
wnikliwości, introspekcji i duchowej praktyki. Gubicie się bardzo często pośród błahostek tego świata
inwestując czasami trochę czasu w pracę wewnętrzną. W rzeczywistości przynosi to więcej
samozadowolenia niż stanowi rzeczywiście duchowe wyzwanie wymagające czujności, wytrwałości,
koncentracji i integralności. Nie uda się wam zdjąć zasłon nieświadomości, samooszukiwania się,
ograniczeń oraz nieustannie was nękających wewnętrznych konfliktów bez pedagogiki wewnętrznego
wzrostu. Nie jest ona jedną z opcji, aspektem rozrywkowym czy drugoplanowym waszego życia, lecz
jego „Esencją”. Dopóki tego nie pojmiecie, dalej będziecie błąkać się po labiryntach mentalnego ego
tracąc tylko czas i energię, których powinniście użyć, by doświadczyć alchemii wewnętrznej
przemiany. Waszym obowiązkiem, jako esencji nieśmiertelnego światła, jest pojąć znaczenie
duchowego postępu, bez którego życie ludzkie nie ma żadnego sensu, a wy zniżacie się do poziomu
niższych form, dla których esencję życia stanowi walka o przetrwanie.
Niezwykle ważne jest, by zrozumieć spoczywającą na was wielką odpowiedzialność oraz
zobowiązania, jakie macie względem życia, ewolucji i Boga, który obdarzył was ludzką inteligencją.
Umożliwia wam ona zrozumienie tajemnicy podróży życia, odkrycie źródła swego istnienia i swej

boskiej natury. Fakt ciągłego poszukiwania lepszego poziomu życia nie czyni z was „Istot Światła”,
lecz „Istoty Ludzkie” pozbawione duchowej wrażliwości, która jest typowym atrybutem istoty
ludzkiej, a nie niższych gatunków życia. Wasza Istota Światła nie ma żadnego związku z planem
fizycznym i mentalnym, na którym żyjecie, a tylko z planem boskim, na którym parametry są
odmienne. Jesteście boskimi esencjami uwięzionymi w burzliwej spirali błędnej percepcji
rzeczywistości. Nie uda się wam przekroczyć zasłony fikcyjnej rzeczywistości, w której żyjecie,
dopóki nie połączycie się na nowo ze swoją Istotą Światła, właśnie dzięki pedagogice duchowego
wzrastania. Pociąga ono za sobą poświęcenie mu całego swego czasu, świadomości, wysiłków;
wymaga zaangażowania, dyscypliny, metody oraz wiele integralności i szczerości.
Jak już powiedziałem, korzystanie z najlepszych warunków egzystencjalnych nie stanowi celu
waszego pobytu na planecie Ziemi. Jest nim oświecenie cienia skrywającego i maskującego waszą
duchową tożsamość. Tracicie bardzo dużo czasu na banały, nieświadomi reperkusji, jakie to powoduje
w waszym życiu. Podróż duchowej ewolucji jest trudna i skomplikowana, wymaga determinacji,
inteligencji, jak również duchowej wrażliwości. Naszym celem zaś jest sprzyjanie waszej wrażliwości,
świadomości i wnikliwości, byście stopniowo, dzięki właściwym wskazówkom, mogli odkryć światło,
które jest w was oraz swe wewnętrzne połączenie z Bogiem. Szczęście i dostatek, do których tak
aspirujecie, nie zależą od strategii ani zasobów materialnych, lecz od waszego duchowego
przebudzenia i duchowego postępu, dla których charakterystyczne są odmienne parametry i
częstotliwości wibracyjne. Im częściej korzystać będziecie z pedagogiki duchowego wzrostu, tym
więcej będzie w was zrozumienia, siły, inteligencji, harmonii, dobrego samopoczucia i doświadczać
będziecie coraz większej obfitości. Wszystkie te aspekty stanowią skutki wtórne waszego połączenia z
boskim planem, który w naturalny sposób manifestuje się w waszym życiu.
Celem naszych przesłań jest inspirowanie was i przekazywanie wam reguł, byście się nie
pomylili i nie zagubili. Czasami mogą one wydawać się gorzkie, lecz naszym głębokim pragnieniem
jest zamanifestować miłość, którą wam ofiarujemy, ponieważ jesteście członkami rodziny kosmicznej i
naprawdę chcemy pomagać wam duchowo wzrastać.

