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Niech Boska Obecność Boga przepełni waszą sferę mentalną oraz myśli żywotnością, harmonią
i pokojem wewnętrznym.
Uczucia stanowią mechanizm, dzięki któremu wasza Istota Esencjonalna doświadcza
życia, ewolucji i swej łączności z Bogiem. Ta sfera ludzkiej osobowości ma ogromne znaczenie,
ponieważ uczucia katalizują to, czym jesteście w swej esencji. Jesteście tym, czym czujecie, że
jesteście; tym, co uwalnia wasze myśli pobudzając was do manifestowania swoich przekonań i
działania w specyficzny sposób. Uczucia stanowią esencję waszego istnienia, ewolucji i duchowego
postępu. Wasza współczesna kultura dąży do tego, by coraz bardziej hamować uczucia i zastępować je
kultem intelektu, logicznego myślenia oraz logiki, które są niedoskonałe i ograniczają waszą wizję i
duchową wrażliwość. Podkreślanie wartości sfery psychicznej, intelektualnej i fizycznej, przy
jednoczesnym wykluczaniu planu uczuć, stanowi podstawy społeczeństwa materialistycznego. Jaki jest
skutek tego kultu zdolności intelektualnych i psychicznych? Egocentryzm, niewrażliwość, brak
solidarności i braterskiej współpracy, wyzysk, rywalizacja, manipulacja oraz agresja. Oto cechy
wyróżniające waszą współczesną kulturę.
Elita tajnego rządu waszej planety jest świadoma wartości i mocy waszych uczuć, które
stanowią podstawy osobistej opinii, wnikliwości oraz twórczych, duchowych i etycznych wartości
istoty ludzkiej. Rządy, które mają największy wpływ na waszej planecie, w ostatnich dziesięcioleciach,
zainwestowały wiele energii i środków finansowych w badania mocy psychicznych, by móc
oddziaływać na zachowania istoty ludzkiej. Owoc tych badań stanowią środki informacji społecznej,
kulturowej i edukacyjnej, które działają na was i was kontrolują. Indoktrynacja kulturowa i naukowa,
której jesteście poddawani, jest coraz silniejsza, a wy nie jesteście świadomi, jak ogromny wpływ ma
na wasze życie i na waszą cywilizację. Zasady kulturowe, naukowe i technologiczne mają jeden
główny cel: osłabiać waszą wnikliwość, osobiste zdanie i zdolność świadomego, wrażliwego wyboru.
Poobserwujecie dominujące systemy edukacyjne i kulturowe. Propagują one koncepcje oraz
paradygmaty natury inwolucyjnej odwracając tym samym uwagę od duchowej, moralnej i etycznej
integralności istoty ludzkiej.
Elita tajnego rządu planuje od setek lat przejęcie globalnej kontroli nad planetą poprzez
indoktrynację kulturową i naukową. Ich programy kontroli oraz manipulacji psychiką i intelektem
ludzkości opierają się właśnie na niszczeniu waszych uczuć i duchowej wrażliwości. Zaszczepiono
wam racjonalistyczną i absurdalną ideę wszechświata pozbawionego życia, niemającego celu ani też
inteligentnego źródła pochodzenia. Przekonano was, że wasze źródło pochodzenia jest prymitywne,
sprawiono, byście wierzyli, że pochodzicie od hominidów i zaprzeczono wyraźnie Boskiej Mocy i

istnieniu Boga, który jest przecież źródłem wszelkiej pomyślności we wszechświecie. W jakim celu?
By was osłabić na poziomie psychicznym, emocjonalnym i duchowym; by wzbudzić w was kompleks
niższości, poczucie braku własnej wartości, poczucie winy i negowanie swej boskości. To
programowanie wywołało w was poczucie bezradności, słabości i frustracji. Sprawiono, byście
wierzyli, że jesteście tylko materią, której celem jest dezintegracja i pustka egzystencjalna. Przekonano
was, że tylko ci, którzy wami kierują mają klucze do waszego szczęścia oraz mentalnej i intelektualnej
wolności. Uwiedziono was reakcyjnymi technologiami, które mają destrukcyjne, zanieczyszczające
oddziaływanie na wasz ekosystem, zaburzają pola magnetyczne i wibracyjne Ziemi oraz waszych ciał.
Prawdziwa lawina technologiczna, której celem jesteście, została doskonale stworzona, by
powstrzymywać was od myślenia, odczuwania i poszukiwania duchowych prawd, skrywanych przed
wami od tysiącleci.
Ignorancja, zniekształcanie informacji, manipulacja psychiczna oraz indoktrynacja
kulturowa i naukowa są pełnymi mocy narzędziami, dzięki którym wasi inwolucyjni liderzy was
kontrolują. Potrzebują humanoidów, które nie myślą samodzielnie, nie odczuwają swej boskiej esencji
ani nie pytają o Kosmiczne Źródło, które przepełnia wszechświat mądrością, miłością i pięknem.
Staliście się ofiarami destrukcyjnego i inwolucyjnego systemu, który poszukuje niewolników, by
zaspokajać swój szał wielkości oraz absurdalny i dekadencki hedonizm. Odczłowiecza się was
podsycając egocentryzm, charakterystyczny dla tych, którzy przedkładają komfort osobisty ponad
wszystko, nawet cierpienie innych. Oto charakterystyka labiryntu, w którym pozostajecie uwięzieni.
Jest jednak z niego wyjście; nadzieja, ponieważ światło Boskiej Obecności Stwórcy znajdującej się w
głębi waszej Istoty Esencjonalnej, promieniuje swą miłością, mądrością i zrozumieniem na tych, którzy
łączą się z prądem kosmicznej ewolucji.
Nie powinniście ignorować swych negatywnych uczuć ani nieharmonijnych emocji, ponieważ
są to rzecznicy sytuacji cieni, jak również myśli i błędnych przekonań, które powinniście zmienić.
Uczucia stanowią najjaśniejszą ekspresję i czystą komunikację Boga oraz waszej Istoty Esencjonalnej z
wami. To posłańcy boskiej prawdy oraz światła, które oświetli waszą drogę i rozpuści ciemność, w
której jesteście pogrążeni. Duchowe wzniesienie nie jest zależne od mocy mentalnej, intelektualnej,
rozumowania ani też zrozumienia teoretycznego duchowych koncepcji. Duchowe wzniesienie to
przekształcenie swej świadomości, ze świadomości wirtualnej, w świadomość boską i twórczą. W tym
celu, trzeba wam przyswoić sobie paradygmaty Wodnika, odczuwać je, uaktywniać oraz wibrować
harmonijnymi myślami, uczuciami i zachowaniem podsycającym zgodę, integralność, braterską,
solidarną współpracę, jak również bezinteresowną, pełną uczuć służbę dla innych. Uczucia to esencja
waszego istnienia jako nieśmiertelnych istot światła. Nie można im zaprzeczać, wstydzić się ich ani
czuć się gorszym. A to właśnie dzieje się w tych, którzy tłumią swe uczucia. Osoby, które nie wyrażają
swych uczuć, wibrują w strachu, oddzieleniu, egocentryzmie i agresji zaprzeczając życiu, ewolucji
kosmicznej i wszystkiemu, co sugeruje nasz związek z Bogiem i duchowym, pełnym miłości obliczem
wszechświata.
Umiłowane esencje światła kosmicznego, era Wodnika to wielki mistrz, który przybył, by wam
przypomnieć o konieczności podążania za swymi uczuciami z przekonaniem, zrozumieniem i miłością.
Uczucia reprezentują echo mocy twórczej Boga, który zaprasza was na spotkanie z waszą Istotą
Esencjonalną. System kulturowy i edukacyjny waszej cywilizacji jest niezwykle szkodliwy, ponieważ
stara się zniszczyć osobistą esencję reprezentowaną przez wasze uczucia. Elita tajnej władzy planety

jest świadoma mocy waszych uczuć i dlatego opracowuje różnorodne strategie i programy
depersonalizacji, pozbawiania was wrażliwości i przekształcania was w humanoidy spełniające ich
rozkazy i wypełniające ich cele.
Nadszedł czas na wasze uwolnienie spod dominacji kulturowej, naukowej i psychologicznej
systemu inwolucyjnego, który sprawuje władzę. Wasza moc, jasność umysłu, wnikliwość i osobista
opinia wypływają z waszych uczuć, które powinniście rozwijać i które są rzecznikiem waszej Istoty
Esencjonalnej jak również mądrości i mocy boskiej Boga. Mogą was prowadzić oraz transformować
wasze życie w sposób pozytywny i budujący. Jesteście synami i córkami Boga. Obdarzeni zostaliście
wolną wolą i mocą wyboru. Nie pozwólcie więc, by was ich pozbawiano. Prawdziwa rewolucja to
rewolucja duchowa, jest ona wewnętrzna, stanowi zarodek, który zaczyna kiełkować, gdy
przyjmujecie odpowiedzialność. To znaczy wówczas, gdy pozostajecie w bliskiej relacji ze swymi
uczuciami pobudzającymi was, by wzrastać, rozwijać się duchowo, genetycznie i psychicznie. Gdy
jesteście połączeni ze swymi uczuciami, wzmacniacie swe niższe ciała. W konsekwencji, duchowe
paradygmaty, z ogromną mocą, wyłaniają się w waszych sercach, umysłach i ciałach. Jesteście
sukcesorami Królestwa Niebieskiego i częścią światów o wiele bardziej rozwiniętych. Cieszycie się
stanem istnienia godnym bogów i taka jest wasza rzeczywistość, gdy jesteście połączeni z
niezniszczalną, wszechmocną, twórczą mocą Boga.
Jesteście doskonałym, boskim obrazem Kosmicznego Stwórcy i powinno to być dla was
powodem dumy, nadziei i siły wewnętrznej. Nie oddawajcie mocy swego ducha i siły swojego
umysłu osobom, które próbują was sobie podporządkować, manipulować wami i wyzyskiwać
was. Jest to podstęp, część strategii kontroli mas prowadzonej przez inwolucyjną władzę. Jesteście
wolni i pełni mocy, gdy pojmujecie swe Boskie Źródło oraz działacie zgodnie z prawami kosmicznymi
życia i ewolucji. Duchowe wzniesienie to duchowe uczucie bycia częścią wszechświata, sukcesorem
Królestwa Boga, które już jest w waszym wnętrzu i objawia się wam, gdy jesteście jednością z prądem
boskiej miłości, piękna i harmonii.
Duchowe wzniesienie ma miejsce, gdy kierujecie swymi myślami w sposób konstruktywny
i z mądrością. Są one silnymi wibracjami zawierającymi wszystko, czym chcecie być i czego
chcecie doświadczyć. Jako synowie i córki Ojca Kosmicznego nieodwracalnie przeznaczeni jesteście
boskiej doskonałości, gdy wierzycie, czujecie i działacie na rzecz pokoju, harmonii, spójności i miłości
na Ziemi. W esencji jesteście Twórczymi Świadomymi Uczuciami i musicie przyjąć
odpowiedzialność, która z tego wypływa: właściwe używanie i kanalizowanie uczuć. W ten sposób
łaska, dostatek i mądrość, o które prosicie dla waszego duchowego wrastania, będą zawsze do waszej
dyspozycji.

