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Älskvärda vänner som ökar sitt kosmiska medvetande,
På grund av det andliga behov som mänskligheten har, så utförs det ett hjälparbete
av det Universella (Stora) Vita Brödraskapet, som även inkluderar änglaskarorna,
ärkeänglarna och alla Guds uppstigna söner och döttrar, och Elohim högt
utvecklade, kraftfulla ljusvarelser vars utövande kraft är så enorm att deras
stjärnenergier upprätthåller kosmos i ande och materia. Dessa tre konungadömen
med sina skapande varelser arbetar i en perfekt harmonisk blandning av kärlek,
visdom och kraft, för att få alla varelser med känslor att utvecklas i tid och rum, och
att åter förenas med sin källa.
Ni som vet namnen på dessa högtstående varelser kan tona in till deras identitet och
vibration, och åkalla dem för medhjälp i människornas värld och affärer. Genom den
fria viljan har alla möjlighet att med sitt goda omdöme välja hur energin skall flöda i
förbindelse mellan jaget och hjärtat. Antingen rör sig energin uppåt mot ljuset eller så
leder det till ännu en återfödelse, tills det slutliga valet är gjort att sammansmälta
med ljusets kosmiska ström, som är en avspegling av Skaparens varelse överallt.
Andliga Varelser, som tjänar den ende Guden eller den Universella Kärlekens Ande,
kan hjälpa mänskligheten när de blir åkallade. För endast genom en medveten vilja
och en innerlig önskan i era böner och i er meditation kommer de att hjälpa er på
vägen till helhet.
Brödraskapets mysterieskolor har alltid högaktat dem som har fört sanningens ljus
från de högre sfärerna till jorden för upplysning och frihet till människorna. Därför
exixterar det genom utförliga bevis i vissa historiska böcker, inom mytologin och
även i människornas undermedvetna, en kunskap om högt utvecklade andliga
varelser att åkalla för att höja medvetandet hos jordens alla evolutioner till en Gyllene
Tidsålder av Visdom.
Om den sanna historien om livets utveckling på jorden var allmänt känd, så skulle
människan bli förvånad över, hur mycket de andliga varelserna har hjälpt till och
stöttat er värld. Evolutionen inträffar inte genom en kaotisk eller synkronisk
samordning av element och energier, vilka i och för sig samarbetar så att ni kanske
uppfattar det som ett mirakel hos människorna och i naturen. Det har alltid funnits en
handlingsplan och ett kosmiskt tidsschema för er värld. För om gudomliga lagar om
balans och harmoni skulle avskaffas från er tillvaro, så skulle er värld kollapsa och bli
ett kosmiskt tomrum för alltid.
Tag vara på livet och ge själen en möjlighet att växa, för många som har passerat i
er värld i återfödelsens kretslopp, ångrar de dåliga val som de har gjort. De längtar
efter att få återkomma till den arena där den fria viljan verkar, så att de kan förbättra
sina möjligheter att tjäna livet, tills även de kan tjäna i högre sfärer av ljus. Ni kan
hjälpa dessa själar genom att vara ett exempel av renhet och kärlek genom att

medvetet lära dem andliga sanningar, vilka ni har accepterat som en andra natur av
er själva under er resa.
Ert arbete med högre alkemi kan accelereras genom att korrekt använda
medvetandets lagar och samarbeta med uppstigna mästare. Detta inkluderar att ni
intar en attityd av ödmjukhet, förväntan och glädje genom att ta emot högre oktavers
ljus och undervisning som vi överför till er. Det krävs också att ni använder dessa
avancerade instruktioner endast till det bästa för allt medvetet liv.
Sålunda uppmanar jag alla seriösa studenter av alkemi, att noga studera och lära er
vetenskapen om åkallan och bön, så att ni kan accelerera er karmabalansering
genom att åkalla den violetta flamman som står för frihet, nåd och förlåtelse, liksom
de övriga färgade flammorna som kommer att vara till hjälp i alla era andliga
experiment. Lär av dem som har bemästrat vetenskapen att med olika nyanser
åkalla högre energier av kosmiska ljussubstanser till er tillvaro genom att namnge
olika välgörare och med ett rytmiskt tonande av livets heliga ljud i bön, mantras och
med hängivna sånger, i självupplysning och med Gudsmyndighet.
Genom Hearts Centers aktivitet eller genom andra aktiviteter som Mästarna
sponsrar, så blir ni bekanta med denna heliga vetenskap, vilket kommer att bespara
er åratal av arbete på er väg. Det ökar även ljuset i er aura, vilket leder till att ni
samlar mer och mer av de energier som ni behöver till er himmelsfärd vid slutet av
denna eller nästa inkarnation, med hjälp av Guds nåd.
Kära vänner, snart kommer många fler bland människorna att sjunga sina sånger
med himmelsk tacksamhet till Fader/Moder Gud och att kalla på dessa tjänande
söner och döttrar som för länge sedan har bestämt sig för att återvända till Hans
hjärta, såsom Jesus och Maria, Gautama och Krishna, Confucius och Kuan Yin. De
utgör endast ett fåtal av alla de som fortsätter att hjälpa människorna på ett mycket
påtagligt sätt, så att ni kan återvända till Alltet. Ni kan också vara till stor hjälpa för
många när ni bemästrar denna alkemiska konst, vilken inte längre är så mystisk,
utan den kommer att utgöra en naturlig och trevlig del av er vardag, när ni förstår
skönheten och harmonin som den skapar i er aura och i allt liv.
Jag Är er kosmiska välgörare då ni fortsätter er klättring uppåt mot varelsens topp
och som alltid behagar allas liv med kärlek-visdom, som strömmar genom ert hjärta
och sinne varje dag.
JAG ÄR er för alltid i uppenbarandet av den rena alkemin.

