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Z archetypowych Światów ewolucji przemawia do was Verseus. Mój status we Wszechświecie
to Uniwersalny Inżynier. Jestem jednym z członków tworzących Wielkie Białe Braterstwo Galaktyki.
To mój pierwszy kontakt z wami i jak zwykle chcemy, aby nasze wiadomości wniosły promień
światła i mocy do waszej ewolucyjnej podróży. Tymi wiadomościami staramy się przynaglić was do
głębokiego zanurzenia się w stały i harmonijny przepływ transformacji, czyli tam, gdzie wibruje wasze
Wyższe Ja.
Jesteście złożeni z emocjonalnych doświadczeń, które przyłączyliście w czasie licznych cykli
ewolucji. Jesteśmy odpowiedzialni za waszą ewolucję i zaangażowani w zachęcanie was do niej, tak
abyście nie pozostawali w zastoju i przyczyniali się do energetyczno-wibracyjnej harmonizacji planety,
Systemu Słonecznego i Galaktyki.
Naszym obowiązkiem jest nauczanie was rozwijania wartości i kodów wibracyjnych, które są w
waszym mistrzowskim ewolucyjnym programie. Osiągnięcie celu tej misji nie jest łatwe, zwłaszcza, że
jesteście wewnątrz ewolucyjnej struktury wielkich karmicznych ograniczeń i duchowych przeszkód.
Musicie zrozumieć dlaczego jesteście na planecie Ziemi, tak abyście mogli działać w zgodzie z nią i
kierować waszą energię we właściwym kierunku.
Przechodzicie przez wiele inkarnacji, uruchamiając karmę spowalniającą i zagęszczającą
stopniowo waszą duchową ewolucję. Jesteście istotami o silnych reakcyjnych wzorcach, nie łatwych do
przetransmutowania. Z wielkim zrozumieniem i współczuciem troszczymy się o was, tak jak treser
dzikich zwierząt, wystawiający się na ich ataki, agresję i ignorancję. Tak jak on podejmujemy
wyzwanie i mamy nadzieję na zmianę waszego zachowania.
Z powodu warunków w jakich przebiega wasza ewolucja, macie tendencje do buntowania się i
gwałtowności. Takie zachowanie przejawia się w waszym codziennym życiu. Jesteście tak
zaangażowani we wzorce zachowania zaprogramowane przez system społeczny i rządy , że stały się
one częścią waszego życia i ciała. Wytworzyły one w was patologie, ponieważ nie są prawdziwe,
działają wbrew waszej duchowej naturze. Jeśli nie działacie w zgodzie z nią, wasze emocje i ciało
przejawiają negatywne skutki. Całe to energetyczne zanieczyszczenie jest rezultatem niewłaściwego
myślenia, bazującego na wartościach, pragnieniach i ideałach szkodzących waszemu duchowemu
zdrowiu. Jeśli zrozumiecie, że myśli, słowa i emocje reagują wewnątrz pola energii i praw, wtedy
popatrzycie na wszystko inaczej. Ta wiedza jest podstawą dla tych, którzy pragną udoskonalić swoją
psychiczno - fizyczno -duchową drogę życia. Jesteście mentalnie i duchowo leniwi i nieświadomi, że te
mechanizmy są wiodącymi siłami ewolucji.
Wszystko zależy od waszego nastawienia. To ono sprawia, że wybieracie określone cele,
pragnienia i ideały, te z kolei wywołują określony skutek w waszej strukturze psychiczno - fizyczno emocjonalnej. Wasze postrzeganie jest zniekształcone przez dążenie do zdobywania wartości
materialnych. To właśnie z tego powodu cierpicie, jesteście przepełnieni niepewnością i strachem.
Przyjęliście wsteczne przesłanki jako cel waszej egzystencji i szczęścia. Dowody pokazują jednak coś
odmiennego. Manipulowani przez ekonomiczne, kulturalne i polityczne wzorce, które są reakcyjne i
destrukcyjne, nie jesteście świadomi tego, jak bardzo szkodzi wam struktura społeczna, którą

stworzyliście. Mimo, że stopniowo będzie upadać, ciągle działa z ukrycia. Zmierzacie donikąd z całą
waszą szaloną i agresywną działalnością, pochłaniającą zdrowie i wewnętrzny pokój.
Zaufaliście strukturom szczęścia i postępu, które są kompletnie błędne. Staracie się być
szczęśliwi i cieszyć się dobrze prosperującą sytuacją ekonomiczną, ale pomimo waszych wszystkich
usiłowań oddalacie się od siebie samych i od Boga. To, czym jesteście naprawdę, nie ma nic wspólnego
z tymi wszystkimi fikcyjnymi i przelotnymi dążeniami. Co z tego pozostanie? Mnóstwo
energetycznych skutków, które będziecie musieli zharmonizować w następnych inkarnacjach. Jest to
rezultat waszej duchowej ślepoty i egoistycznej obsesji zaspokajania ambicji przyjemności, mocy i
przelotnego szczęścia.
To ważne, abyście aktywowali klucze waszej ewolucji i powrotu do zdrowia duchowego.
Wszystko jest kwestią utożsamiania się i każdy powinien działać odpowiednio do tego. Kiedy
rzeczywiście zaczniecie integrować duchowy aspekt w waszym życiu, struktury ekonomiczne,
polityczne i kulturalne zmienią się.
Powinniście uczyć się zachowywać jak rycerze Boskiego Światła, będący na szkoleniu w celu
osiągnięcia swojej ewolucyjnej misji w kosmicznym porządku. Analizując przebieg waszej ewolucji
stwierdzamy, że osiągnęliście niektóre procesy zabierające was na najwyższe szczyty ewolucji. Co
oznacza w praktyce to najwyższe ewolucyjne wyrażenie siebie? Oznacza to stanie się Boską
Obecnością, doskonale zharmonizowaną z Wielką Częstotliwością Wibracyjną Miłości.
Jedno słowo, jest syntezą manifestacji Stwórczej Siły Boga. Nie jesteście w stanie go zrozumieć
i urzeczywistnić w waszym życiu. Czy wiecie co oznacza słowo „Miłość”? To powstający wewnątrz
was akt muzycznego rezonansu, będącego Obecnością Boga aktywującego waszą ewolucję.
Ale jeśli odpowiedzialność za wasze życie bierze ludzka maska, będziecie unikać tej energii, a
Boska Mądrość ominie was. Zacznijcie odszyfrowywać tajemnicę ludzkiej egzystencji, odszukajcie
Wyższe Ja ukryte za ludzką maską, reprezentującą was w świecie fikcji. Musicie pamiętać, że jesteście
aktorami w ewolucyjnej sekwencji, która zmusza was do doświadczania tego, czym nie jesteście.
Niewidzialna Istota jest aktorem i widzem, grającym różne role, w celu zrozumienia, że są to tylko
środki do odkrywania jej właściwej tożsamości. Odgrywane role muszą być oparte na doskonałym i
czystym obrazie Niewidzialnej Istoty. Jesteście boscy i ten potencjał jest zaćmiony przez niewłaściwe
koncepcje, które są przyczyną waszego zagubienia w kosmicznym labiryncie eksperymentalnej
ewolucji. Teraz, wykorzystując Wodnikową energię, powinniście być wystarczająco inteligentni, aby
zrobić kwantowy skok w ewolucji.
Za każdym razem kiedy identyfikujecie się z ludzką maską, a najczęściej to właśnie robicie,
działacie w reakcyjnych parametrach, wytwarzających negatywne efekty w waszym życiu i ewolucji.
Te negatywne efekty są dowodem postawy uporczywego sprzeciwu, którą przejawicie w waszym
działaniu i sposobie życia.
Nie akceptujcie tego, że jesteście poza ograniczeniami, które czasoprzestrzeń nakłada na was
jako mechanizm ewolucyjnej aktywacji. Nie akceptujecie tego, że nie satysfakcjonuje was to czym
jesteście. Nie akceptujecie tego, że jesteście częścią świata dualizmu, do którego zostaliście
dostosowani. Nie akceptujecie tego, że jesteście nieśmiertelnym, doskonale zharmonizowanym
przejawieniem Stwórczej Siły Boga. Nie akceptujecie tego, że wasza boskość jest rzeczywistą częścią
egzystencji w świecie materialnym. Nie akceptujecie tego, że jesteście emanacją Boga i zostaliście
obdarowani mocą transformacji, harmonii i doskonałości. Nie akceptujecie tego, że w świecie
materialnym nie istnieje nic, co powodowałoby pokój, harmonię, mądrość i wieczność. Nie
akceptujecie tego, że jesteście częścią tego świata, a wasze życie jest krótkotrwałym dramatem, w
którym musicie odkryć samych siebie. Nie akceptujecie tego, że w świecie materialnym nie istnieje
nic, co mogłoby uczynić was szczęśliwymi, ponieważ jesteście częściami Nieskończonego Stwórcy,

który wibruje w zgodzie i doskonałości Jego Nieskończonej Miłości.
Możemy wymienić listę przeszkód, które jak ogromne betonowe bloki umieściliście w waszym
życiu. Ludzka maska jest twórcą waszego irracjonalnego nocnego koszmaru, którego doświadczacie i
który rzeczywiście istnieje. To jest Wielki Kosmiczny Sen, w którym jesteście pogrążeni, nie
akceptując ewolucyjnej gry zaprogramowanej dla odkrycia waszej wiecznej i nierozłącznej relacji z
Bogiem. Ludzka maska zmienia się w zależności od celów, okoliczności i ideałów przyjmowanych
przez mentalne ego. Dlatego jesteście odpowiedzialni za uaktywnienie waszej niewidzialnej istoty i
pozbycie się ludzkiej maski, którą stworzyliście przez kolejne życia w świecie dwoistości. Musicie
pozbyć się tego despoty, który przejął kontrolę nad waszym życiem i jest powodem wszystkich
kłopotów w relacjach z otoczeniem.
Pokryliście się warstwą śmiercionośnej energii, którą wasza ludzka maska projektuje na
wszystko, co was otacza tworząc zniszczenie i niezgodę. To Niewidzialna Istota jest tym czym w
istocie jesteście kiedy wyrażacie to przez hojność, współczucie, braterstwo i miłość dla innych.
Skorzystajcie z Wodnikowego prądu ewolucyjnej metamorfozy w celu powrotu do Boga,
pokonując burzliwe fale ignorancji, w których się zanurzyliście.
Ukochane Niewidzialne Istoty, poruszające się w świecie ciemności i próbujące odkryć swoją
tożsamość:
Skierujcie swoje oczy na Transformujące Światło Zjednoczenia z Wszechświatem i Bogiem, tak
abyście mogli doświadczyć waszej duchowej tożsamości i integracji. Tylko w ten sposób zrozumiecie
co oznacza Boski Obraz Stwórcy działającego poprzez plany ewolucji.
Koniec przekazu...

