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Niech łaska i błogosławieństwa Nieskończonego Stwórcy oświecą waszą boską istotę i
duchową ścieżkę.
Gdy my, istoty światła, mówimy o duchowej mocy, nie mamy na myśli manipulacji ani
kontroli, jaką moglibyśmy sprawować nad boską energią dla uzyskania osobistych korzyści oraz
optymalnych warunków istnienia. Duchowa moc to wiedza, zrozumienie i wnikliwość niosące nam
uświadomienie sobie celu życia i ewolucji, jak również nierozerwalnej, wiecznej relacji, jaką mamy z
Bogiem. W duchowych środowiskach waszej planety powszechne jest rozprawianie o duchowej mocy
w oparciu o fałszywe koncepcje mówiące, że stanowi ona stały mechanizm korzystania z przywilejów
ewolucyjnych i egzystencjalnych oraz realizowania pragnień, które nie mają nic wspólnego z
prawdziwym duchowym wzrastaniem.
Wśród operatorów światła zaszczepione zostały różne fałszywe koncepcje, które powinny
zostać zmodyfikowane, by można było zintegrować się z prawdziwymi, stanowiącymi część planu
ewolucji kosmicznej i waszego duchowego rozwoju. Wielu z tych, którzy aktualnie zrównali się już z
planem boskim, zdecydowało się kiedyś wejść w kontakt ze sferą duchową z powodu swej frustracji,
cierpienia i niemocy mając nadzieję znalezienia w niej środków kontrolowania energii i radowania się
lepszym poziomem życia. Jest to jednak niewłaściwa postawa, którą powinniście zmienić, jeśli
rzeczywiście życzycie sobie zrozumieć i poznać to, co reprezentuje istota światła poczęta, by kochać i
bezwarunkowo służyć boskiemu planowi kosmicznej ewolucji. Oczywistym jest, że wśród operatorów
światła króluje zamieszanie w kwestii wzniesienia i duchowej przemiany, ponieważ nadal świadomie
lub nieświadomie karmią oni swe pragnienia kontrolowania ewolucji oraz energii kosmicznej i
manipulowania nimi. One jednak nie znajdują się pod ich kontrolą. Wiele z informacji przekazywanych
pod duchowym sztandarem poprzez channellingi jest błędnych i w rzeczywistości są one przejawem
wpływu ego osób odbierających przekazy, jak również sił inwolucyjnych używających tych osób, by
generować niejasność i przechwytywać uwagę.
Mamy zamiar wyliczyć, szeroko rozpowszechnione i zakorzenione wśród operatorów światła,
zasadnicze błędne koncepcje, które należy zrozumieć i zmienić, jeśli pragnie się rzeczywiście dołączyć
do nowej cywilizacji i przyłączyć paradygmaty Wodnika. Pierwszą taką błędną koncepcją jest myśl, że
„Wy możecie kontrolować Energię Kosmiczną”, ponieważ w rzeczywistości to wy znajdujecie się
pod jej kontrolą. Gdyby było inaczej, wszystkie wasze plany i życzenia zawsze by się realizowały.
Jesteście mikrokosmosem przynależącym do makrokosmosu, który z kolei jest niczym innym, jak
przejawem mocy twórczej Boga. W konsekwencji, jako mikrokosmosy, możecie wchodzić we
wzajemne relacje z makrokosmosem, współpracować z nim, ale nigdy nie możecie go kontrolować,
ponieważ nawet kierujący nim dyrektorzy wszechświata nie mają takiej możliwości. Prawdziwa moc
duchowa przejawia się wówczas, gdy uznajemy, że jesteśmy poddani mocy boskiej, a naszym

zadaniem jest współpracować z jej boskimi zamiarami tak, by plan kosmicznej ewolucji wypełnił swój
cel. Ponieważ jesteście mikrokosmosami, zostaliście w pewnej mierze obdarowani zdolnością twórczą,
która pozwala wam powoływać formy twórcze, które ostatecznie są jednak uwalniane przez prawa
kosmiczne ewolucji zgodnie z waszymi potrzebami ewolucyjnymi i ich pozytywnym, dla waszego
duchowego rozwoju, charakterem.
Druga błędna idea, która jest w pełni natury inwolucyjnej stanowiąc część ideologii istot
inwolucyjnych, polega na myśleniu, że: „Wy jesteście Bogiem”. Ta myśl, mimo że sugestywna, jest
przejawem manii wielkości oraz dumy osób, które uznają ją ze względu na swą frustrację, cierpienie i
samooszukiwanie się odsłaniające brak równowagi psychicznej oraz duchowej. Jako istoty światła,
jesteście emanacjami boskimi Nieskończonego Stwórcy, ale to nie upoważnia was w żadnym
przypadku do myślenia, że jesteście Nim, ponieważ Bóg jest Wszystkim (Całością) i wszystkie
duchowe cząstki atomowe kształtujące wszechświat są emanacjami Całości. Oto wieczna,
aksjomatyczna prawda połączona ze współistniejącą naturą istoty duchowej. Dopóki podsycacie ideę
mówiącą, że jesteście Bogiem, ta błędna i dysfunkcyjna dynamika będzie uniemożliwiać wam
prawdziwe zrozumienie Boga, przejście na bardziej wzniesiony plan oraz dostęp do duchowego
zrozumienia tego, że jesteście jednostkami boskiej służby poczętymi, by zawsze kochać i
bezwarunkowo służyć Boskości.
Trzecia fałszywa koncepcja polega na wierze, iż możecie: „Używać duchowości dla
wyzyskiwania materii i manipulowania nią”. Ta idea również jest częścią paradygmatów sił cienia,
które odrzucają istnienie Centralnej Władzy Absolutu, czy też Boga myśląc, że mogą kierować i
manipulować wszechświatem wedle swoich egocentrycznych pragnień i duchowego zagubienia. Gdy
uznajemy, czy myślimy, że mamy moc manipulowania energią, a Bóg jest tylko abstrakcyjną
rzeczywistością niemającą ani tożsamości, ani najwyższego statusu, ma to swój negatywny skutek
psychologiczny w postaci błędnego myślenia, że skutki naszych działań są pod naszą kontrolą, zaś
wszechświat jest nam podporządkowany. Jest to jeszcze jeden wyraz buntu i pychy niższego ego
mającego większą władzę niż myślicie, od której nie jesteście wolni, dopóki nie osiągniecie
mistrzostwa i duchowego oświecenia. Wszyscy wielcy mistrzowie zawsze musieli mierzyć się ze
złudzeniami ego poddając je duchowej metamorfozie. Pociąga ona za sobą poddanie się i uznanie łaski
Nieskończonego Stwórcy; Jego władzy nad wszystkim, co istnieje we wszechświecie. Wy nie jesteście
tu wyjątkiem i, tak jak mistrzowie przeszłości, musicie podjąć to wyzwanie stanowiące podstawę
rozwoju i duchowego oświecenia.
Prawdziwa duchowa moc pochodzi z naszego połączenia z boskim planem. Rodzi się, gdy, jako
narzędzia Nieskończonego Stwórcy, przyczyniamy się do tego, by plan kosmicznej ewolucji i naszego
rozwoju duchowego były ze sobą zgodne, ale również wtedy, gdy sprzyjamy miłości, harmonii,
pokojowi i dobrobytowi w życiu naszym i na planecie. Gdy rzeczywiście jesteście dostrojeni do planu
boskiego i wibrujecie w synergii z duchowymi paradygmatami Wodnika, duchowa moc przyjmuje
formę wnikliwości pozwalającej wam zrozumieć, co jest rzeczywiste, a co fikcyjne; pozwala odróżnić
informacje prawdziwe od fałszywych. Umożliwia zrozumienie tego, że jesteśmy, jako istoty światła,
poddani Nieskończonemu Stwórcy i że naszym zadaniem jest współpracować z boskimi zamiarami w
celu rozpraszania nieświadomości, zamieszania i buntowniczych tendencji oddzielających nas od
Niego. Miłość, zgoda, braterstwo i spójność duchowa nie przejawią się, póki nie pojmiemy naszej
tożsamości jako jednostek boskiej służby, które zostały poczęte, by kochać i służyć Bogu
bezwarunkowo. Oto, drodzy bracia kosmosu, ewolucyjne, aksjomatyczne paradygmaty duchowe
mające swe zastosowanie na wszystkich poziomach ewolucji uniwersalnej. Ich znajomość jest
niezbędna na drodze duchowego wzrastania. Może tak być, że wasze techniki, czy praktyki duchowe są
bardzo skuteczne i dzięki nim uzyskujecie fascynujące doświadczenia. Powinniście być jednak czujni,
ponieważ wewnętrzny przeciwnik - inwolucyjne ego - jest stale gotowe do przygotowania zasadzek i

sabotowania waszego duchowego rozwoju. Duchowość nie wykorzystuje szczególnych strategii ani
formuł dla osiągania idealnych stanów psychicznych, emocjonalnych i fizycznych, ale w celu
rozpuszczenia inwolucyjnych tendencji i ego utrzymującego was zakotwiczonych w negatywnych
dynamikach egzystencjalnych. W ten sam sposób, w jaki duchowa hierarchia wysyła swoje światło i
pomoc na waszą planetę, siły cienia również są aktywne poprzez swoje strategie, jak również osoby
będące kanałami przekazu, które w pewnych przypadkach nie są tego świadome. W konsekwencji
prosimy was w naszej integralności i szczerości intencji o wyszukiwanie w swym wnętrzu stanów cieni
i dostosowywanie się do paradygmatów, które rozwijają pokorę intencji oraz duchową, braterską i
solidarną spójność z waszymi planetarnymi braćmi, jak również bezwarunkową i bezinteresowną
służbę Bogu. W ten sposób będziecie mogli odrzucić wszystko, co nie wibruje w tym stanie ducha
rozumiejąc, że nie sprzyja to prawdziwemu światłu ani połączeniu z boskim planem nie wywołując
uczucia pokory i uznania boskiej woli kierującej wszechświatem.
Moc duchowa nie spoczywa w duchowej informacji, którą niektóre osoby przekazują, ani też w
technikach, czy strategiach polegających na manipulowaniu energią twórczą. Nie polega też na
konkretyzowaniu swych pragnień, które w większości przypadków są projekcjami inwolucyjnego ego
aspirującego tylko do kontroli, mocy i przyjemności. Duchowa moc polega na zrozumieniu, że naszą
przyrodzoną funkcją, jako istot światła i dzieci Nieskończonego Stwórcy, jest uznanie Jego woli i
wibrowanie w zgodności i synergii z kosmicznymi prawami ewolucji. Cała reszta, niezależnie od tego,
jak atrakcyjna i fascynująca by nie była, zaćmiewa ten boski cel, który tak zdecydowanie
przedstawiliśmy w tym przekazie. Na zakończenie zamierzamy przedstawić charakterystyki osób, w
których dominuje biegun negatywny i tendencje inwolucyjne. Będziecie mogli oszacować, w jakim
stopniu udało się wam pozbyć tych tendencji i zintegrować wyższą duchową częstotliwość; większe
duchowe światło. Wasi bracia kosmosu mówią wam do wiedzenia, niech światło Kosmicznego Ojca
oświeca zawsze wasze serce i duchową ścieżkę.

Cechy i tendencje inwolucyjne
1.

Nieuznawanie istnienia Centralnej Mocy Absolutu.

2.

Uznawanie, że istnieje tylko energia, element pierwotny, którego celem jest manifestowanie
nieskończonej ilości form życia.

3.

Uznawanie, że materia jest źródłem życia i tylko odkrywając jej nieskończone możliwości
możemy usatysfakcjonować wszelkie nasze potrzeby intelektualne, mentalne, emocjonalne i
fizyczne.

4.

Uznawanie, że prawa wszechświata są niezależne od boskiej mocy i odkrywanie ich zasad
działania w celu ich kontrolowania dla zaspokajania osobistych ambicji i oczekiwań.

5.

Przyjmowanie, że jedynym, co istnieje, jest energia podlegająca stałej transformacji i że nie
istnieje życie poza jurysdykcją dualnej czasoprzestrzeni, w której się znajdujemy. W związku z
tym idea nieśmiertelności wywodzi się ze strategii manipulacji psychicznej i emocjonalnej.

6.

Uznawanie, że jesteśmy wolni, by czynić to, co chcemy, ponieważ nie istnieje żadna moc
wyższa, która odniesie się do naszych czynów.

7.

Uważanie, że nieśmiertelność spoczywa w rozwoju naukowym i technologicznym mającym
na celu zrozumienie praw transformacji energii i sposobu, w jaki możemy je przystosować, by
wykreować stałe warunki egzystencjalne.

8.

Przyjmowanie, że wszystko, co istnieje we wszechświecie zaprasza nas do odkrywania
zasobów, które nam on oferuje i rozwijania wynikających z tego nieograniczonych możliwości.

9.

Uznawanie, że moc stwórcza jest właściwa nam wszystkim; jest naturalną konsekwencją
naszego istnienia. W związku z tym to my nadajemy swój sens życiu.

10. Myślenie, że Bóg stanowi reprezentację potrzeby tworzenia, rozwijania się oraz bycia
środkiem przedłużania gatunku i ewolucji w celu kreowania lepszego, dostosowanego do
naszych potrzeb, życia.
11. Uznawanie, że egoizm jest siłą napędową życia, odzwierciedlając działania tych, którzy żyją
tylko dla siebie poszukując swego dobra, nawet kosztem cierpienia innych.

