Nici Zdarzeń

Zanim zaczniesz czytać dalej, zadaj sobie następujące pytanie:
"Czy to moje własne poczynania doprowadziły mnie do miejsca odczytywania słów, które teraz
czytam?"
Myśl ostroŜnie. Pamiętaj o nici zdarzeń, która przywiodła cię właśnie do tego miejsca w czasie.
Pamiętasz jak natrafiłeś na tę stronę, a później na to konkretne miejsce? To nie był przypadek. To
była zorkiestrowana nić zdarzeń. Nici zdarzeń projektowane są przez złoŜone grupy świadomości,
dlatego teŜ odpowiedź na powyŜsze pytanie brzmi, "nie". To nie stało się dzięki twoim własnym
poczynaniom, ale we współpracy z innymi formami świadomości, którymi teraz tutaj jesteś.
Weź pod uwagę 6.2 miliardową ludzką populację planety. Jak wielu będzie czytać te same słowa,
które ty teraz czytasz? Stu? Tysiąc? Dziesięć tysięcy? Sto tysięcy? Milion? ZaleŜy to od mocy nici
zdarzenia. ZaleŜy od mocy świadomości, które współtworzą nić zdarzenia. ZaleŜy od rezonansu
świadomości, które aktywują nić zdarzenia. Ale najczęściej, zaleŜy to od zestrojenia nici zdarzenia z
wolą Pierwszego Źródła.
Szczerze wam mówimy, Ŝe kwestia liczebności jest tutaj nieistotna. Rachunek ducha nie jest
numeryczny w swej naturze; stanowi o nim jakość odczuwania klarowności i połączenia z
Pierwszym Źródłem. Cechy te określają naturę nici zdarzenia, która cię tutaj przywiodła. Została
ona na ich podstawie zaprojektowana, i umoŜliwia tym którzy osiągną wspomniane odczuwanie,
transmitowanie go na populację całej planety metodą, której opis słowny jest wysoce
nieprecyzyjny. Tym niemniej, precyzyjnym będzie stwierdzenie, iŜ owa nić zdarzenia dotknie
planetę na obszerniejszym poziomie, niŜ teraz moŜecie to sobie wyobrazić.
Istnieje wiele róŜnych odmian nici zdarzeń. Jedne są bardziej zaleŜne od sił zewnętrznych, niŜ od
łączenia się kooperatywnie funkcjonujących świadomości. Jedne są natury bardziej osobistej, jak w
przypadku narodzin lub opuszczaniu ciała przez duszę, a inne projektowane są dla uniwersalnych
działań. Niektóre są tworzone by być katalizatorami, z kolei jeszcze inne są z natury prewencyjne.
Chcemy cię zapewnić, Ŝe gdy czytasz te słowa, zachodzą zmiany w twej świadomości, które
uczynią klarowniejszym twe połączenie z Pierwszym Źródłem i umoŜliwią ci transmitowanie tej
klarowności. Transmitowanie owej podwyŜszonej klarowności nie następuje za pomocą słów, czy
nawet działań, w takim stopniu, jak poprzez wizję podtrzymywaną w własnym umyśle i sercu.
Wizja ta jest obecna w obrazach zawartych na tym dysku. Są one symbolami, które moŜesz
trzymać w oku twojego umysłu. Znajdziesz pewien obraz lub symbol, który przyciągnie cię
szczególnie. Weź go do swego umysłu, jak gdyby był on kluczem do zamkniętych drzwi, które
znalazły się pomiędzy tobą a Pierwszym Źródłem. Podobnie znajdziesz teŜ słowo lub zwrot, który
zwróci szczególnie twą uwagę, utrzymuj go w swoim sercu. Uaktywni to nić zdarzenia zawartą w
doświadczeniu, które zostało w mniejszej części zaprojektowane przez ciebie, a w większej przez
kolektyw świadomości, do którego moŜesz się zwracać: WingMakers.
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