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Niech moc, siła i duchowa wola królują w waszym życiu, abyście z sukcesem mogli zmierzyć
się ze wszystkimi duchowymi wyzwaniami, które pomogą wam wibrować w harmonii i synergii z
Kosmicznym Ojcem.
Cała ewolucja kosmiczna opiera się na esencjonalnym parametrze duchowej perspektywy, który
przepełnia każdą cząstkę atomową i subatomową wszechświata. Gdy tracimy naszą duchową
perspektywę istnienia, wchodzimy w kontakt z wirtualnymi rzeczywistościami, które są tylko
zniekształceniem rzeczywistości leżącej u podstaw kosmicznego zjawiska ewolucji. Zasadniczo istnieją
dwie perspektywy, z których możemy obserwować, starać się zrozumieć i doświadczać życia oraz
ewolucji:
1. Gdy odkrywamy naszą duchową tożsamość i rozumiemy, że jesteśmy emanacjami
Nieskończonego Stwórcy, nasza postawa i nasze zrozumienie są pełne wiedzy, harmonii
i duchowego rozeznania.
2. Gdy pozostajemy odłączeni od naszej Boskiej Esencji, od Boskiego Źródła i naszej Istoty
Esencjonalnej kreujemy mityczne rzeczywistości pozbawiające nas mocy, siły i
duchowej wizji życia.
Procesy ewolucji kosmicznej dotyczą zasadniczo odkrywania i uaktywniania duchowej
perspektywy obejmującej moc alchemiczną przebudzenia i wewnętrznego oświecenia. Gdy odłączamy
się od prądu Pierwotnego Światła, natychmiast wchodzimy w kontakt z rzeczywistościami
wirtualnymi, których życzymy sobie doświadczyć. Przyczyną wszelkich problemów istoty ludzkiej jest
odłączenie się od Boskiego Źródła powodujące zniekształcanie wizji rzeczywistości. Pociąga ono za
sobą łańcuch fikcyjnych zdarzeń powoli zaćmiewających wrażliwość i duchową perspektywę.
Duchowa perspektywa zostaje utracona, gdy z powodu silnego pragnienia poznania ciemności, lub
inaczej mówiąc nieświadomości, naszym życzeniem staje się odłączenie od Kosmicznego Ojca. Gdy
następuje odizolowanie się od Boskiego Źródła, wewnętrzne światło zostaje zaćmione, a istota
odczuwa skutki uboczne w postaci strachu, niepokoju i frustracji.
Cierpienie, będące waszą codziennością, stanowi wtórny skutek; dowód oddzielenia od
duchowej perspektywy życia, która ostatecznie jest jego celem i podstawą. Istoty wyższej ewolucji
charakteryzują się tym, że posiadają silną duchową perspektywę istnienia, która daje im szerokie i
głębokie zrozumienie wszechświata oraz samej ewolucji. Konflikty na waszej planecie stanowią
dowody braku duchowej perspektywy. Kreujecie wirtualne rzeczywistości, z którymi wchodzicie w
kontakt, a które ze względu na swoją odmienność i fikcyjną naturę wywołują konflikty, cierpienie i
zniszczenie. Cały program kosmicznej ewolucji opiera się na tym aksjomacie stanowiącym integralną
część dynamiki ewolucyjnej i mechanizm napędzający ewolucję.
Wirtualna rzeczywistość, w której macie zwyczaj żyć, ma swoje źródło w waszym odłączeniu

od duchowej perspektywy życia, a wszystko, co wam się przydarza stanowi wtórny skutek tej błędnej
wizji rzeczywistości. Duchowa perspektywa Wodnika jest stanem bycia, odczuwania i życia, w którym
istota dostosowuje się do wewnętrznej transformacji i który pozwala na połączenie się z Bogiem.
Duchowy rozwój nie jest tematem związanym z okolicznościami, technikami czy specyficzną metodą,
lecz stanem bycia i życia opartym na uważności i wewnętrznej transformacji, której celem jest
odzyskanie swej nieśmiertelności i rozwijanie ducha bezwarunkowej służby.
Na planecie, na której żyjecie, ze względu na jej gęstość wibracyjną, współistnieje wiele
rzeczywistości wirtualnych będących projekcjami ego istot ludzkich. Rzeczywistości te powodują
negatywne, agresywne i destrukcyjne sytuacje życiowe. Tak bardzo jesteście przyzwyczajeni do
rzeczywistości wirtualnej, iż nie możecie bez niej żyć, zaś w sytuacjach, w których wchodzicie w
kontakt z prądem światła leżącym u podstaw istnienia wszechświata i przepełniającym go, pojawia się
w was panika. Jest to znak nieświadomości rozwiniętej przez was jako mechanizm przetrwania w
fikcyjnym, wrogim i ulotnym środowisku. Dlaczego tak się dzieje? Jako istoty światła dysponujecie
możliwością wyboru, ponieważ jednak wasza moc twórcza jest ograniczona, kreujecie okoliczności
opierające się na błędzie i zniekształconej wizji rzeczywistości. Procesy duchowego rozwoju w całości
zmierzają do zamanifestowania się duchowej perspektywy Wodnika, dzięki której spostrzeżecie, że
wszechświat jest nieustającym przepływem harmonii, kreatywności i miłości poczętym przez
Nieskończonego Stwórcę dla przyciągnięcia waszej uwagi.
Duchowa perspektywa Wodnika stanowi ewolucyjną technikę, która pozwoli wam spostrzec
oraz zrozumieć życie, poza zaćmiewającą waszą boskość dualnością, przeszkadzającą wam być
szczęśliwymi i nieśmiertelnymi. Nieśmiertelność to wielkie marzenie, o którym ludzkie istoty nigdy
nie zapomniały, a którego podstawy są całkowicie realne. Być nieśmiertelnym oznacza wibrować w
harmonii i synergii z Bogiem wypełniając jego boską wolę bez oporu ani żadnego rodzaju warunków.
Nieśmiertelność, tak jak harmonia, doskonała wiedza, radość, miłość i nieskończone piękno, są
wtórnymi skutkami posiadania duchowej perspektywy. Gdy pozbawiamy się takiego sposobu
postrzegania stajemy się ofiarami naszej błędnej percepcji rzeczywistości przechodzącej przez filtr
inwolucyjnego ego i w konsekwencji cierpimy. Celem istnienia całej boskiej machiny jest
przekraczanie ograniczeń czasoprzestrzeni ograniczających nieśmiertelność, boską świadomość i
nieskończone szczęście.
Jako istoty obdarzone wolną wolą, macie moc kreowania i doświadczania wszystkiego, czego
pragniecie. Jednakże, gdy waszym celem nie jest połączenie z Bogiem, długofalowe skutki wyborów,
których dokonujecie często są szkodliwe, zaćmiewają waszą wrażliwość i duchową perspektywę.
Mówicie o boskim planie tak, jakby był metaforyczną reprezentacją tego, co znacie i doświadczacie na
planie ewolucyjnym, na którym żyjecie. Boski plan nie jest mitycznym światem, z którym łączymy się
okresowo, by zaspokoić nasze osobiste interesy. Ten plan to stan bycia, odczuwania i działania, który
pozwala zrozumieć, że jako istoty światła zostaliśmy poczęci, by służyć i kochać Nieskończonego
Stwórcę: źródło radości, piękna i nieskończonej miłości. Pojęcie, jakie macie o boskim planie, oparte
jest na waszym pragnieniu otrzymywania jak najlepszych warunków życia, a nie na bezwarunkowej
służbie będącej wrodzoną naturą Istoty Esencjonalnej.
Duchowa perspektywa Wodnika jest holistyczną wizją pozwalającą nam zrozumieć, że wszyscy
jesteśmy integralnymi częściami kosmicznej ewolucji i każdy powinien przyczyniać się do podsycania
spójności, harmonii i współpracy. Gdy zapominamy o naszych osobistych interesach koncentrując się
na kosmicznej perspektywie ewolucji w celu instalowania i uaktywniania duchowych wartości
Wodnika, wibrujemy w harmonii i synergii z Boskim Źródłem. By odzyskać moc i duchową siłę, którą
utraciliście, co przeszkadza wam w połączeniu się z prądem boskiej miłości, powinniście zapomnieć o
swoich osobistych zyskach i zrozumieć, że trzeba wam jako jednostkom boskiej służby starać się
uaktywnić światło w waszym wnętrzu i na waszej planecie.

Pomimo istnienia różnych organizacji międzynarodowych mających na celu promowanie
jedności, współpracy i porozumienia pomiędzy narodami oraz jednostkami, rezultaty ich działania są
przeciwne i często przynoszą więcej złego niż dobrego, ponieważ brakuje im właśnie duchowej
perspektywy. Taka perspektywa może zharmonizować bieguny, wywołując alchemiczne zespolenie
współpracy, szacunku i terapeutycznej komunikacji. Kiedy rozwijamy perspektywę duchową
pojmujemy, że zasadniczo problemy istot ludzkich są takie same mimo różniących je pewnych
drobnych niuansów. Źródłem problemów społecznych jest właśnie brak duchowej perspektywy, w tym
brak zrozumienia, że wszystko ma duchowy cel: odzyskanie naszej nieśmiertelnej, boskiej natury.
Wszyscy jesteśmy emanacjami Mocy Twórczej Boga i powinniśmy współpracować w duchu
braterstwa i szacunku dla życia, by miłość, harmonia, pokój i dostatek królowały we wszechświecie.
Wodnikowy sposób postrzegania jest narzędziem, którym obdarowuje was duchowa hierarchia i
wszechświat w tej sekwencji ewolucji, jeśli rzeczywiście pragniecie poznać jedność, harmonię i
wewnętrzny pokój. Wszelkie trudności, przeciwne okoliczności, zaburzenia fizjologiczne, cały konflikt
egzystencjalny mogą być rozwiązane, gdy pojmujemy, że jesteśmy istotami światła poczętymi, by
kochać i współpracować z zamiarami Nieskończonego Stwórcy respektując i kochając wszelkie
przejawy życia istniejące we wszechświecie. Taka holistyczna wizja życia rozwija się wówczas, gdy
pojmujemy i głęboko odczuwamy, że to jest właśnie naszym obowiązkiem jako istot światła i że nasza
jakość życia i ewolucji duchowej od tego właśnie jest uzależniona. Duchowa perspektywa to uczucie
rodzące się, gdy w głębi naszej istoty odczuwamy, że połączenie i współpraca z Najwyższym Stwórcą
jest celem życia i ewolucji. W konsekwencji nieuniknione i witalne dla nas jest odzyskanie i
doświadczanie nieśmiertelności, boskiej łaski i nieskończonej miłości znajdującej się w naszym
wnętrzu. Możemy wówczas dzielić ją ze wszystkimi innymi żyjącymi istotami i z samym Źródłem
Boskości.

