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Ukochani duchowi działacze, niech wrażliwość nasyci wasze istnienie oraz ewolucję radością,
harmonią i miłością.
Zagadnienie, które pragniemy dziś omówić dotyczy czynnika powszechnie dominującego
uzależniającego wasze życie i powodującego wiele konfliktów. Ile razy już zastanawialiście się,
dlaczego nie możecie doświadczać harmonii i wewnętrznego dobrego samopoczucia? Dlaczego,
pomimo wysiłku, by zmienić dynamiki egzystencjalne, ponosicie porażki? Czemu wasze cele, potrzeby
i życzenia nie realizują się powodując problemy psychiczno-emocjonalne? Te i inne niejasne dla was
kwestie stanowią narzędzia, które wasze świadome Ja - Istota Świetlista - stosuje, abyście
rozpoznawali aspekty waszego życia, które wymagają uwagi.
Jeśli poobserwujecie międzynarodową panoramę, zauważycie, że symptomy niezadowolenia,
rozczarowania i frustracji stanowią panującą atmosferą na scenie planetarnej. Wszystkie katastroficzne
wydarzenia są wyrazem oraz dowodem niezadowolenia i braku wewnętrznej równowagi człowieka.
Jeśli dokonacie retrospektywnej analizy ewolucji ludzkości na Ziemi odkryjecie, że konflikty,
eksploatacja, przemoc oraz inne społeczne wady istniały zawsze aż do chwili obecnej. Taka jest
synteza cywilizacji, w której dominują podziały i niezgoda spowodowane pragnieniami hegemonii i
kontroli ludzkości oraz środków energetycznych planety. Tego rodzaju wzorce egzystencjalne typowe
są dla istot na niskim poziomie rozwoju, które nie nauczyły się jeszcze, że dobrobyt, pomyślność oraz
pokój opierają się na solidarnej i braterskiej współpracy pomiędzy ludźmi.
Ziemia, podobnie jak inne planety, są centrami ewolucyjnymi zaprojektowanymi w celu tworzenia
całościowej i spójnej perspektywy życia jej mieszkańców. Jeśli nie ma wspólnego celu, odmienność
cech charakteru kreuje konflikty interesów. Każdy pragnie spełniać swoje życzenia i doświadczać
możliwie najwyższego poziomu dobrobytu oraz szczęścia. Problem powstaje, gdy osobiste korzyści
ścierają się z interesami zbiorowymi, co rozpuszcza i niszczy dążenia i potrzeby wspólnoty. Wy, jako
synteza generacji ludzkiej i minionych cywilizacji, jesteście uzależnieni od swych wstecznych,
przestarzałych wzorców. Z tego powodu w cywilizacji waszej przeważa chaos i konflikty społeczne.
Istnieje dysfunkcyjny wzorzec, który stosowany, gdy zastanawiacie się, co jest celem życia i
ewolucji kreuje konfliktowe i destrukcyjne postępowanie. Planeta Ziemia jest systemem doskonale
zorganizowanym, by pomieścić dziesięć razy więcej ludności niż jest na niej obecnie, o ile jej środki
energetyczne używane są w sposób harmonijny i zrównoważony. Wojna o kontrolę zasobów
energetycznych prowadzona przez państwa posiadające większą moc ekonomiczną i militarną, jest
manifestacją dysfunkcyjnych wzorców związanych właśnie z perspektywą i zrozumieniem celu życia
oraz ewolucji. Wojna i inne metody wojenne stosowane jako kontrola psychiczna, emocjonalna,
technologiczna, elektromagnetyczna, etc, są ekspresją cywilizacji, która żyje w strachu i
nieświadomości. Pomimo ogromnej ilości informacji, jaką dysponujecie, większość dotyczy wyłącznie
eksploatacji, manipulacji i destrukcji ekosystemu oraz ludzkości.

Tym, co kryje się za wszystkimi kryzysami, które nie tylko mają charakter ekonomiczny, lecz
egzystencjalny, jest strach i irracjonalne pragnienia sprawowania kontroli nad sceną geofizycznomagnetyczną jaką jest Ziemia. Została ona zaprojektowana, abyście odkrywali tutaj duchowy wymiar
życia i kosmicznej ewolucji. Jednak, podobnie jak wasi przodkowie, skoncentrowaliście się na walce o
przetrwanie, co miało katastrofalne i niszczycielskie skutki. Poziom intelektualny i rozwój naukowy
zamiast prowadzić do dobrobytu i pomyślności zbiorowej, zmienił się w narzędzie masowej destrukcji.
Świadomość rządzących oraz tych, którzy współdziałają z ich perwersyjnymi projektami i
niszczycielskimi zamiarami jest bardzo inwolucyjna i przenika do wszystkich sfer systemu
społecznego. Nie jesteście ofiarami tego, czego doświadczacie, gdyż wszyscy jesteście odpowiedzialni
za etyczne stosowanie wolnej woli oraz mocy wyboru.
Zapomnieliście o waszej duchowej Istocie i Boskim Źródle jako o zespalającym was elemencie
łączności, który rozpuszcza indywidualne cele oparte na egoizmie. Wszystkie te cele i zamiary, które
nie służą pomyślności, harmonii i jedności mają szkodliwe i niszczycielskie reperkusje na planecie i w
społeczeństwie ludzkim. Chociaż historia wam udowodniła, że taka dynamika życia jest
dysfunkcjonalna i niszczycielska, nadal podsycacie ją, gdy każdego dnia postępujecie w sposób
samolubny szukając tylko wygody osobistej kosztem cierpienia innych. Aspekt irracjonalny w
dalszym ciągu przeważa w waszej genetyce ewolucyjnej i wyraża się poprzez wymyślne formy
tworząc konflikty, niezgodę i podziały między wami. Jako indywidualne istoty światła, którymi
jesteście, musicie stosować rozeznanie i duchową wrażliwość, aby zestrajać się z takimi wartościami,
które wspierają jedność, zgodę oraz braterską i solidarną współpracę między wami. Każdy z was może
przyczynić się do pomyślności innych. To jest podstawą i receptą na indywidualny i zbiorowy dobrobyt
oraz harmonię.
Kiedy myślicie o innych oraz zestrajacie z nimi wasze cele i programy, uaktywniacie bardzo
potężne psychiczno-emocjonalne i energetyczne więzi, które rozpuszczają cienie ego. To one właśnie
są źródłem myśli, uczuć i pragnień neutralizujących braterskie i solidarne uczucia dla innych. Zamiast
szukać dobrobytu i pomyślności zbiorowej, ograniczacie do minimum waszą łączność i współdziałanie
powodując oddzielenie. Utrudniacie przepływ boskiej harmonii i wewnętrznego pokoju będący
fundamentem waszego istnienia. Kiedy dajecie pierwszeństwo samolubstwu, blokujecie kanały
komunikacji oraz harmonijnej i współodpowiedzialnej interakcji z innymi. Wtedy konflikty,
eksploatacja, kontrola i przemoc są mechanizmami, których używacie, aby przeżyć.
Co jest źródłem chaosu, konfliktów i kryzysów społecznych? Strach przed zaakceptowaniem,
zrozumieniem i działaniem zgodnie z tym, że jesteście dziećmi Nieskończonego Stwórcy stworzonymi,
by Kochać i Czuć oraz pełnić Boską służbę. Pomyślność oraz dobrobyt są konsekwencją więzi z
Bogiem i z innymi systemami życia na waszej planecie i we Wszechświecie. Bojaźń nie jest
dysfunkcją ani niszczycielską patologią, lecz narzędziem, którego Nieskończony Stwórca i wasza
Świetlista Istota używają dla "Waszej Transformacji". Transformacja jest synonimem modyfikacji
tych wzorców postępowania i paradygmatów pojęciowych, które podżegają do działania w celu
Przetrwania a nie dla Świadomej i Bezinteresownej Służby.
Chociaż okoliczności nie są pod waszą jurysdykcją macie moc, by zmienić wasz punkt widzenia i
podejść do nich z dydaktycznej i twórczej perspektywy. Strach jest wyrazem odłączenia się od planu
boskiego i braku zrozumienia, że celem waszego życia i rozwoju jest zestrajanie się z Bogiem i z
transformującym nurtem Wszechświata. Strach stanowi bardzo potężnym narzędzie, którego wielcy
mistrzowie i osoby oświecone używały jako źródła mocy, transformacji i komunii z Bogiem. Wasza
Świetlista Istota była zaprojektowana, by rozwinąć myśli, uczucia i pragnienia łączności z
jednoczącym strumieniem życia, które zawiera się w bezinteresownej Służbie i braterskiej współpracy.
Wówczas siła twórcza Boga może przejawiać się w waszym życiu, przez współczucie, hojność i
solidarność. Szukacie szczęścia w celach, przedmiotach i osobach nieświadomi tego, że taka wsteczna,

ograniczająca postawa prowadzi was do frustracji, niedostatku i zamieszania.
Strach jest przejawem braku łączności ze Źródłem Miłości, którym jest Bóg. Gdy go odczuwacie
wszechświat i otoczenie stają się dla was mechanizmem zagrażającym waszej integracji fizycznej,
emocjonalnej i psychologicznej. Strach jest brakiem miłości i powinien skłaniać was do przemiany
wewnętrznej, aby szczęście i harmonia przejawiły się w waszym życiu. Wszelkie lęki to
dysfunkcjonalne projekcje mentalnego ego i stanowią one mechanizm samoobrony przed tym, co
zewnętrzne. Są wyrazem wzniosłego światła Stwórcy przyciągającego waszą uwagę, abyście zanurzyli
się w strumieniu Boskiej Służby, która jest nieskończona i nieograniczona. Karmi się pięknem,
szczęściem, mądrością i miłością. Strach to placebo, którego mentalne ego używa dla zaćmienia waszej
perspektywy duchowej. Odczuwając go nie podejmujecie odpowiedzialności za moc przemiany, której
finałem jest bezwarunkowa “Służba Boska”. Cały wszechświat jest wyrazem uczucia miłości,
współodczuwania i szczodrości, którym Nieskończony Stwórca przepełnia każde zdarzenie,
okoliczności i atom wszechświata. Źródłem mądrości, harmonii i szczęścia wewnętrznego jest
zrozumienie i działanie w oparciu o te parametry. Możliwości takie są do waszej dyspozycji, a my
dostarczamy wam informacji, w jaki sposób je uaktywniać. Posiadacie wewnętrzną Moc, aby wybrać
postawę odpowiedzialności za waszą transformację i postrzegać strach jako najlepszego
sprzymierzeńca oraz narzędzie, w które wyposażył was Bóg.

