Následující texty jsou od Shazzie (http://www.shazzie.com/about/shazzie.shtml) a Kate Magic Wood (http://rawliving.co.uk/about_us.php) z jejich blogu Ecstatic Bliss (http://www.myspace.com/ecstaticbliss) - extatická blaženost, nebo více česky: bytostná blaženost.



Extatická blaženost 

Je to revoluce. Je to ta nejlepší revoluce vůbec, protože všechno, co máš udělat, je být šťastný. Čím jsi šťastnější, tím víc žiješ ve svém srdci. A čím víc žiješ ve svém srdci, tím méně žiješ ve své hlavě. Čím méně žiješ ve své hlavě, tím méně jsi omezován svými programy a podmínkami a tím míň mají nad tebou kontrolu, jejich strach a lži nefungují. Láska je tím vším, co je skutečné, láska je krása a pravda a všechno ostatní je iluze. VŠECHNO OSTATNÍ JE ILUZE. Nechali jsme temné síly, aby nás nechali zapomenout, jak kouzelně zázračný a extatický je život ve skutečnosti. Extáze je náš přirozený stav bytí. Vzpomeň jsi, kdo jsi, a požaduj právo být bytostí v extatické blaženosti právě tady a teď...



Zavazujeme se žít v Extatické Blaženosti v každý okamžik každého dne každého týdne každého měsíce každého roku. Vyzýváme tě, aby jsi to samé v komentáři prohlásil i ty a tak to je! Až budeme mít 144 000 podpisů, tak tehdy bude celý svět žít v Extatické Blaženosti v každý okamžik každého dne každého týdne každého měsíce každého roku. Pokud je tohle to, co chceš, přihlaš se právě teď! Čím rychleji získáme podpisy, tím rychleji můžeme všichni přestat pracovat jako stroje a začít žít pro Východ Slunce.

Blažnost už tě zná a ty znáš blaženost. Blaženost tě miluje, nezměrně tě uctívá a zbožňuje.




Brány do ráje 

Prošli jsme branami moderního života zpátky do náruče ráje. To je náš domov, kam patříme.

Všechno to teď dává smysl, konečně, všechno to dává smysl.

Zvykla jsem si na to, že je prokletím stát se poslem světla v tomhle temném světě, dokud jsem si neuvědomila, že je to požehnáním.

Jak jinak můžou ti, kteří se ztratili, být vráceni na svoji cestu a projít branami ráje, když jim nebudeme jasně svítit na cestu?

Nyní mám tebe, můžeme svítit jasněji než kdy dřív našimi nekonečnými zářivými paprsky lásky.

Zanedlouho tady bude zástup míru vytvořený z lidí, kteří se opět našli, znovu extaticky a kteří budou chránit zahradu Edenu na věčnost, abychom v ní mohli žít, hrát si v ní a radovat se ve věčnosti.

Právě tak, jak to bylo zamýšleno.

Plně v extatické blaženosti navždy a vždy....


Je to snadné

Abychom žili ve věčné bytostné blaženosti, potřebujeme dvě věci:
1. Zvýšit úroveň našich vibrací.
2. Vytvořit nové cestičky v našem mozku.

První vyžaduje nejdříve práci na naší tělesné energii, prostřednictvím jídla, celostního cvičení a energetického léčení. 
Druhé vyžaduje práci na naší duševní energii, prostřednictvím jídla, meditace, vybíráním si programování, které na nás působí z knih, médií, internetu atd.

Jakmile obnovíme naše tělo a mysl a nakoukneme na své přirozené a nadpřirozené schopnosti, zjistíme, že kouzla jsou skutečností, zázraky se stávají a že extáze je naším právem. Je to skutečně jednoduché, v těchto dnech.

V každé minutě každého dne si můžeme vybrat žít v proudu rozšiřujícího se nekonečného bytí, anebo ten proud omezit. V každé chvíli máme sílu změnit své myšlenky a vytvořit si lepší realitu. Většině z nás, kteří si vyberou být vědomí a uvědomovat si neustále se vyvíjející spirály, se to uskuteční snadněji.

Cítíme, že v současnosti jsme velice blízko tomu, že vědomí konvenční společnosti pochopí tyto základní věčné pravdy a že temné síly si už dál neudrží svojí moc nad námi. Jak se zdá, bude to revoluce, revoluce srdcí. Víme, že to cítíš taky, protože čteš tyhle slova a všichni jsme spojeni. Což nás dělá věčně extatické zas a znova...

