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Niech łaska i miłość Kosmicznego Ojca przepełnią wasze ciała, sferę mentalną i boską esencję,
byście prawdziwie poznali, czym jest harmonia i wewnętrzny pokój, których przepływ stale jest
obecny w całym wszechświecie.
Umiłowani bracia wszechświata, to dla mnie ogromna przyjemność wchodzić z wami we
wzajemną relację. Jako że jestem członkiem hierarchii duchowej, przekażę wam dziś aksjomatyczny
paradygmat o uniwersalnym zastosowaniu, niezależnie od czasu i przestrzeni. Na planie ewolucyjnym,
na którym żyjecie, współistnieje nieskończona ilość wirtualnych rzeczywistości stanowiących
projekcje waszych myśli, konkretyzowanych na mocy praw życia i ewolucji. Dlaczego na Ziemi jest
tak wiele cierpienia, negatywności i zniszczenia? Dlaczego waszą tkanką społeczną rządzą konflikty,
przemoc i chaos? Skąd tyle niezgody, frustracji i bólu? Odpowiedź jest bardzo prosta i stanowi ona
tajemny klucz do ewolucyjnych procesów i doświadczeń: Wasze Dysfunkcyjne Myśli. Często pytacie
siebie, kim jesteście, dlaczego postępujecie w taki a nie inny sposób, a także co jest źródłem waszych
szczególnych nawyków. Te pytania rodzą się w czasie procesu myślowego znajdującego się pod
kontrolą waszego systemu wierzeń, subiektywnych uczuć i sposobu, w jaki postrzegacie świat.
Wasze życie kierowane jest przez schematy sposobów myślenia i określonych przekonań, od
których uzależnione są codzienne działania, relacje międzyludzkie, emocje, zdrowie fizyczne i uczucia.
Jesteście efektem tego, co myślicie na co dzień, w każdej sekundzie, ponieważ te procesy myślowe,
konstruktywne czy dysfunkcyjne, staną się waszą konkretną rzeczywistością. Każda myśl uruchamia
proces kreacji tego, co projektujecie. Cała ludzkość znajduje się pod wpływem swojego sposobu
myślenia i postrzegania rzutowanego na życie. Kiedy szczerze pytacie siebie o powody swych
kłopotów i dysfunkcyjnych działań, to zaczynacie kwestionować strukturę myślenia, rządzącą waszymi
emocjami, uczuciami i działaniami. Chaos, cierpienie i przemoc, które królują w waszym świecie,
stanowią odzwierciedlenie dysfunkcyjnej myśli zbiorowej podświadomości materializującej się na
ziemskim planie astralnym w formie zaburzonych kreacji rządnych zniszczenia. Kreacje te uzależniają
się od nieharmonijnych myśli i karmią się nimi.
Proces kosmicznej ewolucji w całości opiera się na paradygmatach myśli twórczych,
przechwytywanych przez wasze myśli dysfunkcyjne, które interferują ze zjawiskiem twórczym i
boskim porządkiem. Tak więc wszechświat musi reagować proporcjonalnie, by harmonizować
sytuację. Negatywizm rządzący na Ziemi stanowi prawdziwą epidemię wywodzącą się z dysfunkcyjnej
myśli ludzkiej, manifestującej się w groteskowych formach astralnych. Z tego właśnie powodu tak
istotne jest uświadomienie sobie destrukcyjnych skutków dysfunkcyjnej myśli, będącej wynikiem
wpojonych wam irracjonalnych wierzeń. Nie uświadamiacie sobie zupełnie mocy myśli, zdolnej
urzeczywistnić dowolną formę, zarówno gęstą jak i subtelną. Boska Moc Stwórcza manifestuje się we
wszystkich wymiarach oraz strukturach atomowych i subatomowych wszechświata. Gdy nie

pozostajecie w zgodności z tą mocą, kreujecie blokady i zaburzacie przepływ uniwersalnych procesów
ewolucyjnych.
Ci, którzy potajemnie i anonimowo wami rządzą, znają doskonale moc myśli i używają
komunikatów podświadomych, by wprowadzać wam określone schematy myślenia, wierzeń i
zachowań. Są ekspertami w kwestii manipulacji myślą, a ich inwolucyjny wpływ oddziałuje na was
kontrolując wasze delikatne i wrażliwe sfery mentalne. Strach, frustracja, niepewność, brak poczucia
bezpieczeństwa, lęk, wszystkie te mentalne wirusy są konsekwencjami dysfunkcyjnych myśli, które
wprowadza się wam poprzez środki masowego przekazu. Stale się was przeprogramowuje, by siać lęk i
negatywizm, zmniejszając natomiast siłę woli i wolność wyboru. Wystarczy, że poobserwujecie różne
tendencje artystyczne i kulturowe, modę, edukację, ideologie duchowe i polityczne, technologie,
postulaty naukowe… Jesteście kształceni, by myśleć zgodnie ze schematami, zaprojektowanymi przez
siły inwolucyjne naruszające waszą wolną wolę i pobudzające agresję emocjonalną. To poważne
naruszenie praw ludzkich nie znajduje swego miejsca w umowach międzynarodowych, mimo że jego
znaczenie jest poważniejsze niż niekorzystne zjawiska eksploatacji czy ubóstwa, które w
rzeczywistości są niczym innym jak skutkami manipulacji myślą społeczną.
Cały negatywizm, przemoc i cierpienie na waszej planecie, które ignorujecie, nie wiedząc
zresztą o wielu sprawach, bo skrywa się przed wami około 90% rzeczywistości, stanowi wynik
paradygmatów myśli tajnego rządu jak również rządzących polityków, którzy kierują wami zgodnie z
ich dyrektywami. Nadszedł moment, by w pełni uświadomić sobie Uzdrawiającą Moc Myśli czyniąc
świadome, twórcze wybory, które uruchomią spiralę światła i harmonii.
Wszyscy macie dostęp do Mocy Uzdrawiającej Myśli, której transmutacyjne i rewitalizujące
skutki wygenerują przepływ pokoju, dostatku i solidarności pomiędzy ludzkimi istotami. Jest to
kwestia uwolnienia tego mechanizmu, by w rezultacie, w synchronii i synergii, uformować krąg
planetarnego światła. Połączy on operatorów światła i wszystkie istoty ludzkie w celu zneutralizowania
i zdezintegrowania zaburzonych energii zbiorowej podświadomości i psychosfery. Aby to osiągnąć,
musicie być świadomi treści swych myśli, które na nowo powinny zakotwiczyć się w harmonii,
pokoju, boskim porządku i dostatku. Myśl opiera się na subiektywnym, pełnym mocy i czyniącym
cuda uczuciu, którym jest Wiara umożliwiająca uświadomienie sobie Boskiego Źródła Pochodzenia
Wspólnego dla wszystkich istot żyjących wszechświata.
Wasze myśli i wierzenia potrzebują źródła a jego stałe przywoływanie kształtuje schematy w
waszej twórczej podświadomości, kierującej w ciszy wszystkimi funkcjami fizycznymi,
emocjonalnymi, psychicznymi i energetycznymi. Wewnętrzne sanktuarium, o którym mówią różne
święte teksty to właśnie ta twórcza podświadomość posłuszna schematom świadomych myśli
kształtujących z kolei schematy zachowaniowe, emocjonalne i mentalne. Dzięki Mocy Uzdrawiającej
Myśli możecie uzyskać dostęp do świętego sanktuarium waszej twórczej podświadomości, by
rozpuścić strefy cienia: schematy dysfunkcyjnych zachowań, niewłaściwych nawyków i błędnych
wierzeń, które kształtują wasze życie i kierują was w niewłaściwym dla was kierunku. Dzięki
Uzdrawiającej Myśli świadomie możecie wykreować schematy mentalne, emocjonalne i
zachowaniowe przyczyniające się do spójności, pokoju i solidarności na planecie Ziemi.
Uzdrawiająca Myśl jest nieskończona i nieograniczona, wibruje w zgodności z miłością,
współpracą i braterską solidarnością.
Myśl uzdrawiająca jest paradygmatem twórczego świadomego działania. Może on być

zastosowany w każdym miejscu, okolicznościach i czasie. Skutek zależny jest od subiektywnego
uczucia lub inaczej wiary tego, który czyni z niej użytek. Wiara, bowiem nie przynależy do sfery
religijnej czy duchowej, lecz jest natury naukowej i rządzi procesami ewolucyjnymi we wszechświecie.
Wiara stanowi mechanizm uaktywniania myśli i pozwala świadomie skupiać myśl na ideach,
uczuciach i pragnieniach, które życzycie sobie skonkretyzować i dzielić się nimi z innymi. Kiedy
myślicie o dobrym samopoczuciu, harmonii, pokoju i dostatku innych, przywołujecie moc twórczą
Boga; przywołujecie pełną mocy boską obecność, która oferuje wam możliwość waszej indywidualnej
i kolektywnej transformacji. Poprzez Uzdrawiającą Myśl przywołujecie Boską Łaskę i Kosmiczną
Inteligencję obecną we wszystkich wymiarach wszechświata, by zamanifestować ich światło,
miłość i pokój. Jeśli naprawdę pragniecie dokonać swej transformacji, musicie skorygować swe
schematy myślenia i przywoływać z pełnym zaufaniem i przekonaniem paradygmat Myśli
Uzdrawiającej, która rozpuści negatywizm, nieharmonijne uczucia i niebezpieczne zachowania stające
się przyczyną przemocy, cierpienia i zniszczenia królującego na waszej planecie. Jesteście dziećmi
Boskiej Myśli Boga, która została skonkretyzowana z miłością, hojnością i współczuciem w każdej
twórczej, ewolucyjnej sekwencji wszechświata, byśmy pojęli, że tak jak Boskość mamy moc
manifestowania boskiego, czułego i nieskończonego Światła poprzez Moc Uzdrawiającą Myśli. Od
niej zależy wasza wewnętrzna transformacja.
Drogie dzieci Kosmicznego Ojca, moje słowa są źródłem radości, uzdrowienia i pokoju, a
ponieważ pochodzą od Niego mają moc objawiania wam prawdy. Wszystko zależy od przekonania i
zaufania w nich pokładanego. Niech wasze myśli będą boskie, harmonijne i budujące a otrzymacie
boską łaskę i miłość; w radości doświadczycie cudownych, transformujących skutków swych myśli.

