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Niech transmutująca energia niebieskiego promienia, który reprezentuję, napłynie do
wewnętrznej komnaty waszej łączności z Wielką Twórczą Świadomością.
Jeszcze raz mam przyjemność wejść we wzajemne oddziaływanie z wami, którzy szukacie
inspiracji i wskazówek w tych wiadomościach, płynących z Wyższych Sfer kosmicznej ewolucji.
Wiadomości te nie są przeznaczone, aby rozważać je intelektualnie, ale mają one pobudzić waszą
transformację. Wielu z was upiera się przy zbieraniu danych w sferach mentalnych, ale dane te mają
tylko symboliczne, a nie praktyczne znaczenie. Musicie wyjść poza duchową symbolikę i zastosować
wszystko w praktyce, a pozwoli to wam odsłonić te aspekty ewolucji, które pozostają ukryte w
waszych zbiorach emocjonalnych.
Sprawy wszechświata oparte są na dynamicznej komunikacji. Komunikacja jest narzędziem,
którego wszechświat używał od początku, aby wyrazić Pierwotne Twórcze Słowo, jako energię
wzajemnego oddziaływania i postępu. Na najbardziej prymitywnych planach kosmicznej ewolucji,
komunikacja jest kanałem zamieszania i różnicy poglądów pomiędzy indywidualnościami, ponieważ
nie rozpoznają one swojej boskiej i świętej natury. Media są dowodem tego jak ta forma ewolucji
została sprofanowana w celu manipulowania i kontrolowania społeczeństwa.
W światach nieskończonej doskonałości nie ma ewolucji w poprawianiu i równoważeniu, ale w
dynamice kreatywnej ekspresji miłości, piękna, radości i doskonałości. Jednak jeśli nie istniałaby
ewolucja w światach dualnego eksperymentowania, nie mielibyście możliwości uzyskania dostępu do
stanu waszego Nieśmiertelnego lub Twórczego Ja. Ewolucja zawsze była tajemnicą w filozoficznych,
religijnych i naukowych kołach na waszej planecie. Każde z nich, w zależności od swoich uprzedzeń,
wyznawanych wartości, wierzeń propagowało teorie ewolucji, które nie mają nic wspólnego z
rzeczywistością.
Ewolucja nie jest zjawiskiem dotyczącym tylko mechaniki materii, której duchową naturę
pomijacie. Kiedy mówimy o ewolucji, mamy na myśli nie tylko rozwój biologicznych struktur, ale
świadomości jako drogi do wpływania na energetyczną i biochemiczną dynamikę materii.
Podstawowym błędem waszej cywilizacji i kultury jest niezrozumienie tego, że wszechświat
jest utrzymywany poprzez dynamikę woli, uczuć, myśli i pragnień emanujących z Wielkiej Kosmicznej
Świadomości lub Boskości. Wszechświat jest maszyną kierowaną przez Wielką Pierwotną
Dynamizującą siłę, pobudzającą różne stany energii, zbiegające się w stanie ewolucyjnego
postrzegania, który my nazywamy Subiektywnym Świadomym Postrzeganiem. Prądy
zindywidualizowanych żyć lub dusz są subiektywną częścią Super Subiektywnego Planu, który wibruje
w stanie Zróżnicowanej Harmonizującej Jedności Nieskończonego Stwórcy.

Mimo tego, że znajdujemy się na różnych poziomach ewolucji, wszyscy jesteśmy emanacjami
pierwotnego stanu nieskończonej egzystencji, która jednoczy, przenika i utrzymuje wszystko. Jest to
twórcza moc Boga, który przejawia się jako stan zindywidualizowanych istot, poszukujących swojej
maksymalnej ekspresji poprzez twórczą, konstruktywną i dynamizującą komunikację z kosmicznym
porządkiem. Boski pierwotny dźwięk jest źródłem ewolucyjnego dramatu, na którym skoncentrowany
jest cały wszechświat i tworzy on, uaktywnia i dezintegruje rożne stany wibracji energii. W każdej
atomowej lub subatomowej cząstce możemy odnaleźć pierwotny dźwięk reprezentujący twórczą i
wszystko przenikającą moc Najwyższego Stwórcy.
W zależności od planu ewolucji, w którym jednostka wibruje, ewolucja ma różne cele, jak na
przykład tworzenie postępu i harmonii lub przeciwieństwa i niezgody. Kiedy mówimy o ewolucji,
odnosimy się do transmutacji świadomości jako narzędzia komunikacji, komunii i połączenia z
najbardziej rozwiniętymi planami doskonałości. Wszyscy zostaliśmy wezwani do połączenia ze
światem Boskiej Utopii, ponieważ jest to częścią naszej rzeczywistej natury, jako istot światła w stanie
wiecznej doskonałości. To dlatego ewolucja oznacza odzyskiwanie pamięci prawdziwej natury i tego,
że wszyscy jesteśmy twórczymi i współpracującymi ze sobą jednostkami służby.
W gęstszych planach ewolucyjnej dwoistości, maszyna ewolucji przyjmuje wielorakie formy,
które zaciemniają jej cele i funkcje. Kiedy wy mówicie o ewolucji, odnosicie się tylko do
technologicznego i naukowego postępu, który jest pogarszającym i niedoskonałym aspektem
rzeczywistości. Ten typ ewolucji nie jest powiązany z rzeczywistą częścią, która utrzymuje i daje życie
waszej biologicznej strukturze, to znaczy z waszym duchem lub Boską Esencją. To ego, będące
substytutem Boskiej Obecności, doświadcza całego technologicznego i naukowego postępu waszej
cywilizacji, który bałwochwalczo czcicie. Esencjonalne Ja lub Wieczny Atom nie bierze w nim udziału.
Czy wasza technologiczna i naukowa ewolucja przyniosła ludzkości więcej harmonii, zgodności i
współpracy? To dlatego kiedy my mówimy o ewolucji odnosimy się do spójności i dynamizującej
harmonijnej komunikacji, a nie komunikacji dzielącej i pełnej niezgodności.
Koncepcyjny czas jest tym co oddziela was od bardziej rozwiniętych cywilizacji wszechświata,
w których wszystko oparte jest na komunikacji twórczej, przyczyniającej się do braterstwa i
współpracy. Niestety w waszym świecie prawdą jest coś zupełnie odmiennego. Równanie, którego
użyliście dla waszej ewolucji jest niewłaściwe, a koordynaty, które przyjęliście generują tylko coraz
większe zamieszanie. To dlatego powinniście poważnie, ponownie rozważyć uniwersalne koncepcje,
na których oparta jest ewolucja w kosmosie, w przeciwnym razie zawsze będziecie z nią w niezgodzie.
To nie jest sprawa intelektualnego rozważania, jest to kwestia intuicji i duchowej praktyki, której
musicie się nauczyć jeśli rzeczywiście pragniecie polepszyć wasz stan ewolucyjny.
Kiedy obserwujemy wasz świat i cywilizację, widzimy geometryczne struktury uszkodzone
przez niewłaściwe założenia dotyczące ewolucji. Musicie nauczyć się zmieniać duchowe i ewolucyjne
koncepcje, które oparliście na zniekształconej percepcji kosmicznej rzeczywistości. Jesteście boskimi
zindywidualizowanymi świadomościami, których celem jest pomoc w osiąganiu spójności i ponownym
odtwarzaniu Twórczej Mocy Boga jako źródła piękna, harmonii i miłości. W tym celu, musicie
nauczyć się porozumiewać z wzajemnym szacunkiem, tolerancją, zrozumieniem i współczuciem,
dostrzegając, że wszyscy jesteście równie ważnymi współpracownikami gry ewolucyjnej. Wszyscy
macie ważną rolę do odegrania w kosmicznym dramacie, ale powinniście liczyć się z innymi i
zrozumieć, że Wielki Kosmiczny Dyrektor pragnie stworzyć otoczenie i emocje, które pomogą Mu
stwarzać się ponownie harmonijnie i nieskończenie.
Przeminęło wiele cykli, a wy ciągle wibrujecie w niezgodnych wzorcach ewolucyjnych,
utrudniających wasze porozumienie, wzajemny szacunek i miłość. Jesteście ofiarami mentalnego ego,
które utrzymuje was w labiryncie niewłaściwych koncepcji prowadzących do izolacji od Zjednoczonej
Ewolucyjnej Całości. Czy z taką mentalnością i postawą, możliwa jest zgoda pomiędzy wami

wszystkimi? Chaos jest wynikiem waszego niezrozumienia i nie uznawania tego, że waszym
przeznaczeniem jest służba najbardziej rozwiniętym prądom i harmonii Zjednoczonej Całości, gdzie
polaryzacja przestaje istnieć. Od niepamiętnych czasów egoizm jest chorobą, charakterystyczną dla
istot takich jak wy, w stanie ewolucyjnej rektyfikacji. Powinniście wykorzenić go ze swego życia.
Egoizm to nieumiejętność porozumienia się ze zbiorowością, oznacza izolację i destruktywną
separację od Esencjonalnego Ja.
Nie jesteście świadomi tego, że świat, w którym żyjecie jest tylko ewolucyjną stacją w waszej
podróży w kierunku nieskończoności i jedynym jego zadaniem jest umożliwienie wam przeglądania się
w nim, przyswajania sobie i odbudowywania właściwego postrzegania rzeczywistości. Jedynym
źródłem światła, mądrości, miłości i doskonałości jest Esencjonalne Ja, które może dać impuls waszej
projekcji w nieskończoność. Dlatego przynaglamy was do skierowania wysiłków w tym kierunku i
odzyskania świadomości porozumienia tak, abyście mogli odkryć co oznacza ewolucja:
Dostrzeżenie Najwyższego Stwórcy w każdym aspekcie życia i wibrowanie w najwyższych
częstotliwościach piękna, harmonii i miłości, kiedy komunikujecie się z respektem, czcią i
zrozumieniem z waszymi współbraćmi i innymi stworzeniami.
We wszechświecie istnieje wiele planów ewolucji, ale wszystkie rządzone są przez uniwersalną
komunikację i połączenie z Pierwotnym Źródłem służby i bezinteresownej miłości. Reminiscencje
prymitywnej świadomości oddzielenia, niezgody i eksploatacji przejawiają się w waszej polityce,
ekonomii i kulturze. Możecie zobaczyć, że w niższych przestrzeniach waszej planety te wojownicze i
reakcyjne tendencje istnieją, a wy ciągniecie je jako ewolucyjny ładunek, przeszkadzający wam w
porozumieniu się i współpracy.
Musicie rzucić się w transmutujący ogień alchemii boskiego ducha, w którym umrzecie dla
waszych obecnych koncepcji istnienia, aby odrodzić się jako jednostki boskiej służby, którymi w
istocie jesteście. Tylko wtedy zrozumiecie, co oznacza miłość, połączenie i komunia ze Zjednoczoną
Całością przejawiająca się jako Dynamizująca Twórcza Moc Bezinteresownej i Bezwarunkowej
Miłości.
Przyszłość jest w waszych rękach i zależy od tego, czy właściwie i mądrze wykorzystacie
możliwości jakie daje wam ewolucja, z wnikliwością i intelektualnymi zdolnościami oraz nie
wybierzecie wstecznych opcji pogrążających was w kolejnych cyklach ewolucyjnej rektyfikacji.
Zostaliście obdarowani wolną wolą, aby odkryć wspólny sens i boską intuicję umożliwiające wam
podążanie korytarzami kosmicznego labiryntu, w którym się zagubiliście. Powinniście poszukiwać
Boskiej Utopii nie jako mentalnego pocieszenia lub w celu ukrycia się przed waszymi emocjami, ale
jako drogi do transformacji i porozumienia się z waszym Esencjonalnym Ja i Wielką Dynamizującą
Świadomością lub Boskością.
Czynimy wielki wysiłek nauczając was, abyście uzyskali dostęp do wiedzy, która pozwoli wam
zrozumieć, że ewolucja nie jest karą. Musicie zaakceptować fakt, że doświadczanie i działanie jako
Nieśmiertelne Istoty Światła, wibrujące w najwyższych częstotliwościach Miłości i bezinteresownej
Służby jest waszym prawem i stanem Bycia. Tylko wówczas uznacie i uhonorujecie wasze Wyższe Ja i
będziecie zdolni do porozumienia z kosmicznym porządkiem i z innymi prądami
zindywidualizowanego życia, z płaszczyzny szacunku, służby i braterskiej miłości. Aby to osiągnąć,
musicie zrobić szczery wysiłek dając pierwszeństwo waszej boskiej metamorfozie, która odbija się
echem w wieczności i jest narzędziem ewolucji umożliwiającym wam osiągnięcie stanu holistycznej,
harmonijnej, transmutującej komunikacji z wszechświatem i Stwórcą.
Koniec przekazu...

