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Niech transmutująca siła kosmicznych energii, reprezentowana przez Metatrona, pojawi się nad
wami, generując spiralę duchowej aktywacji w ewolucyjnym doświadczeniu.
Jeszcze raz mam zaszczyt dzielić sekwencję ewolucyjnego „teraz” z wami , duchowi
pielgrzymi trzeciego tysiąclecia.
Chociaż wielu z was inkarnowało w poprzednim tysiącleciu, macie związek z wibracyjnym i
energetycznym połączeniem z trzecim tysiącleciem. Ewolucja to wielka tajemnica i niewielu z was
było zdolnych do jej odkrycia. To ona powinna być centralnym punktem waszego życia, a nie
inwestowanie całego czasu w przetrwanie. Większość z was, ludzi duchowo prowadzących, będących
częścią fali nowej ery, urodziło się w poprzednim tysiącleciu, a to pociąga za sobą ważne ewolucyjne
konotacje, których nie jesteście świadomi. To nie przypadek, że podróżujecie poprzez wieki i dwa
tysiąclecia, obciążeni socjalnymi, ekonomicznymi, edukacyjnymi, religijnymi i kulturalnymi
strukturami, będącymi w fazie transformacji. Chociaż ciągniecie jeszcze ze sobą bezużyteczny ładunek
oraz ewolucyjne kody i wartości ostatniego wieku, to jednak dokonuje się w was otwieranie nowych
kanałów
w ewolucyjnej sekwencji. Nie każdy jest otwarty i świadomy tego, ale ci którzy są
przechodzą wielkie zmiany i w następnych latach doświadczą ewolucyjnej współpracy.
Jeśli jesteście wystarczająco inteligentni, szczęśliwi i wrażliwi, otrzymacie maksymalne
korzyści z tego transmutacyjnego planu, w przeciwnym razie pozostaniecie zakotwiczeni w jednym z
symbolicznych i powtarzalnych zagięć czasu. Innymi słowy będziecie musieli powtarzać te same
ewolucyjne lekcje i sekwencje, jak powtórkę ze starego filmu, który pozostaje zamknięty w zbiorach
przyczynowych planów wszechświata. Wielu z was zazwyczaj doświadcza tego w każdej inkarnacji.
Jedyne co się zmienia, to scena, ale scenariusz i fabuła pozostają te same. Z tego powodu niektórzy z
was zaczynają doświadczać pewnego rodzaju lenistwa i znudzenia życiem.
Wszystkie emocjonalne dane nabierają określonej formy w waszych planach mentalnych i
pozostają w twórczej podświadomości, przykryte przez wibracyjne warstwy kosmicznego czasu. Te
niskie wibracje pojawiają się w stałej formie, w rodowej i kosmicznej pamięci. W pewnych
okolicznościach jest ona aktywowana, a wyłaniając się na powierzchnię generuje wielką wewnętrzną
przemianę.
Podróżujecie na granicy dwóch tysiącleci, mających jednak pewne wibracyjne i energetyczne
połączenia, dopóki wasz system słoneczny nie przekroczy antymagnetycznego pasa . To oznacza, że

będziecie zmuszeni przejść silny egzystencjalny kryzys, który zmusi was do przesunięcia się w
kierunku Ewolucyjnego Kosmicznego Progu. Wywołuje to w was niepokój , jednak przechodziliście
ten próg już wiele razy. Jeszcze raz jesteście testowani w celu sprawdzenia poziomu waszej
wytrzymałości, silnej woli i duchowej mocy, które są w was i które musicie wyeksponować jako
nieśmiertelną świadomość.
Cały Wszechświat funkcjonuje na zasadach służby, czegoś czego musicie się nauczyć i co
powinniście uaktywnić, w przeciwnym razie pozostaniecie w reakcyjnej dynamice, wprowadzającej
was w karmiczne sekwencje harmonizacji i równoważenia. Bezlitosny materializm wszczepia w wasze
umysły kody, odciągające was od kosmicznej dynamiki ewolucji. Cały system społeczny bazuje na
usługach i dobrach, które muszą być uzasadnione ekonomicznym zadośćuczynieniem. To pobudza
wasze najbardziej prymitywne i reakcyjne instynkty. Wszystko, co robicie w życiu, ma na celu
otrzymanie korzyści, satysfakcjonującej wasze zmysłowe potrzeby promujące upadek i duchową
degradację.
Za każdym razem, gdy wasza egomania bierze górę i kieruje życiem, wchodzicie do marketu
wyzysku i używania mechanizmów wynagradzania. Pomimo, że wydaje się to najbardziej logiczne i
odpowiednie, to jest to najbardziej niebezpieczna rzecz dla waszego rozwoju. Obrażacie waszą Boską
Esencję, sprzedając kreatywną energię systemowi zbytecznych, konsumpcyjnych dóbr, szkodzących
zdrowiu i otoczeniu. Wasza Esencja wibruje w postawie bezwarunkowej służby, ale ponieważ jesteście
oddzieleni od Boskiego Źródła, podstawowego źródła braterskiej miłości, staliście się niewolnikami
mentalnego, zarozumiałego ego.
Cała ludzka egzystencja oparta jest na handlowych transakcjach i zadośćuczynieniu w postaci
gadżetów i dóbr służących przetrwaniu. Nie ma to nic wspólnego z waszą Nieśmiertelną Boską
Esencją. Ta postawa i zakorzeniony kierunek są przyczynami uwikłania w prawa przyczyny i skutku,
które musicie później zrównoważyć i zharmonizować. Jesteście zaprojektowani, aby służyć
najwyższemu pojęciu miłości, piękna i boskiej harmonii, a plamicie je wyzyskując ludzką i kosmiczną
energię.
Chciwość, samolubstwo i zazdrość są instrumentami, których wasze mentalne ego używa do
zrobienia z was niewolników i do złapania was w pułapkę labiryntu ewolucyjnego eksperymentowania.
Jeśli rzeczywiście chcecie osiągnąć postęp duchowy, cieszyć się dostatkiem i obfitością, musicie za
wszelka cenę uprzątnąć to całe rumowisko zaśmiecające waszą ludzką ekspresję. Cała społeczna
struktura opiera się na niewolnikach ego, dominującego nad całym międzynarodowym scenariuszem, a
także przeznaczeniem świata. Jesteście łatwą zdobyczą, ponieważ za każdym razem, gdy nie
wibrujecie zgodnie z zasadą bezwarunkowej służby, karmicie ego. Zawsze oczekujecie, że otrzymacie
coś w zamian, za waszą działalność, a to jest koncepcyjny błąd i konsekwencja ignorancji, wobec
kosmicznej ewolucyjnej dynamiki.
Najbardziej wzniosłe istoty wszechświata osiągnęły wybitne poziomy służenia innym,
bezwarunkowej miłości i poświęcenia. Wszechświat nie funkcjonuje w dynamice energetycznego
zadośćuczynienia, ale raczej na zasadach nieustannej, bezinteresownej manifestacji twórczości,
harmonii, piękna i doskonałości. Wasza wspaniałość i duchowe usposobienie będzie mierzone poprzez
stopień bezwarunkowej i bezinteresownej służby, którą rozwinęliście w czasie swego życia. To jest
jedyna rzecz, która ma znaczenie dla wszechświata i waszej Esencji, nadzorującej ewolucję i
aktywującej Boską Świadomość. Światło i Nieskończona Mądrość manifestują się tylko w tych, którzy
zrozumieli swoją boską naturę i obowiązek bezwarunkowej służby.
W celu osiągnięcia takiego poziomu ewolucji i Boskiej Świadomości musicie zintegrować
zasady, które promują i rozwijają waszą rzeczywistą naturę jako jednostek boskiej służby. Jesteście
zindywidualizowanymi , Boskimi Świadomościami, nie ciałami, zmysłami, umysłami i intelektami,

zanieczyszczonymi i osłabionymi przez niewłaściwe, egzystencjalne koncepcje wyzysku, egoizmu i
chciwości. W jaki sposób chcecie przetransmutować waszą niższą, nie boską naturę, jeśli nie
praktykujecie zasad promujących wolność i duchową świadomość. Jesteście ciągle zakotwiczeni w
wartościach i wstecznej dynamice, poddawani praniu mózgu przez materialistyczny sektor, z jego
maszyną informacyjną.
Musicie oderwać się od tego systemu i wyjść naprzeciw okolicznościom, które stopniowo
zaczynają ustanawiać nową, duchowa koncepcję życia. Czy jesteście na to gotowi, czy wolicie
kontynuować życie jako współpracownicy i współsprawcy systemu, który przeminie pozostawiając
was samym sobie. Przestańcie być obłudni, ponieważ ta postawa jest niebezpieczna dla tych, którzy są
zainteresowani przebudzeniem, duchowym postępem i otwarciem na kosmiczną energię. Nie możecie
zdradzać najczystszych wartości waszej Boskiej Esencji, w przeciwnym razie będziecie musieli
odpowiadać wobec Wszechświata i Boskości za ich profanację.
Zasady bezwarunkowej służby bazują na wartościach zachowania i duchowej postawie, które
musicie uaktywnić i zintegrować, w przeciwnym razie będziecie nadal wibrować na najniższym
poziomie skali ewolucji niższych gatunków. Oto lista zasad, które spowodują transmutację i aktywację
waszego świetlistego ciała, wibrującego zgodnie z zasadą bezwarunkowej i bezinteresownej służby.
Zasady Bezwarunkowej Służby i Aktywacji Kosmicznej Świadomości
1.

Zawsze szukajcie sposobności dla zrobienia jakiegoś bezinteresownego wkładu w
budzenie duchowych wartości.

2.

Starajcie się o to, aby innym żyło się lepiej i bądźcie gotowi dawać im to, czego
najbardziej potrzebują. Bądźcie świadomi, że są oni odbiciem waszej Istoty uczestniczącej
w miłości, pięknie i harmonii Stwórcy.

3.

Nie unikajcie sytuacji, w których oczekuje się od was zrzeczenia się własnych celów i
osobistych życzeń. Bądźcie świadomi, że wszechświat jest odpowiedzialny za tych, którzy
są pod jego jurysdykcją.

4.

W codziennej nauce zezwalajcie na odchodzenie rzeczy, których nie potrzebujecie,
uwalniając się w ten sposób od strachu i braku zaufania dla Boskiej Woli, troszczącej się,
projektującej i utrzymującej wszystko.

5.

Dzielcie się wszystkim, czego nie potrzebujecie dla swojego codziennego utrzymania z
tymi, którzy może tego potrzebują. Otworzycie się wówczas na obfitość i uniwersalny
dobrobyt. Wszechświat rozprowadza swoją energie w równych częściach, we wszystkich
jego kosmicznych strukturach i wy jako jego komponent nie możecie jej przechwytywać,
ale raczej rozprowadzać, akceptując pobieranie tylko tego , co pokrywa wasze podstawowe
potrzeby.

6.

Nie jesteście właścicielami niczego, a jako jednostki służenia zostaliście wyposażeni w
moc i wszystko co niezbędne do osiągnięcia waszych wyznaczonych, codziennych zadań. Z
tego powodu powinniście rozdawać intelektualną, mentalną i fizyczną energię tym
społecznościom, które rozwijają duchowe Wodnikowe wartości na planecie i rezonują z
wami zgodnie.

7.

Chętnie uczcie się gotowości do wykonywania tego, o co jesteście proszeni, bez względu
na źródło pochodzenia. Zrozumiecie wówczas, że szczęście realizuje się poprzez
bezwarunkową służbę.

8.

Waszym jedynym dążeniem powinno być właściwe bycie (to jacy jesteście) i zadowolenie
innych. Bądźcie świadomi, że są to wasi świetlani bracia, o takim samym pochodzeniu i tak

samo podlegający jurysdykcji Nieskończonej Miłości Stwórcy.
9.

Użyjcie wszystkiego, co uważacie za najbardziej wartościowe , jako dar, aby generować
miłość, szczęście i szacunek dla każdego, mając na względzie dary dawane wam przez
Boskie Źródło i przejawiające się w każdej ludzkiej istocie.

10. Niech każdy będzie dla was wyższy rangą, nawet najbardziej nieistotne stworzenie,
ponieważ ono też wyraża siłę stwórczą Boga i jest odbiciem jego miłości, piękna i
doskonałości. Taka postawa pomoże wam zrozumieć co to jest bezwarunkowa służba, a
pokora i łagodność będą was ozdabiać girlandami światła, błogosławiącymi waszego
nieśmiertelnego ducha.
11. Kochanie oznacza służenie obiektowi miłości i nie powinno być ograniczone do
domowego, socjalnego czy narodowego otoczenia, ale obejmować całą ludzkość i planetę.
Jesteście wszyscy emanacjami Nieskończonego Stwórcy, dlatego oblicze Boga oczekuje na
rozpoznanie w każdym ludzkim życiu. Dzieje się tak, kiedy używając słów i postawy służby
niesiecie innym zadowolenie, szczęście i pociechę.
Jeśli te zasady będą dobrze stosowane, przyczynią się do stworzenia nowych podstaw i
duchowego otoczenia, a Wodnikowe wartości będą stopniowo manifestować się w praktykujących je
ludziach.. Wtedy odkryjecie, co to znaczy wibrować zgodnie i synchronicznie ze stwórcza
świadomością i Boskością. Nie bądźcie leniwi, nie kontynuujcie bycia niewolnikami waszego
mentalnego, reakcyjnego ego, będącego wyłącznie źródłem bólu i strachu. Walcząc o utrzymanie
materialnych dóbr i osiągnięcie tego, co zaspokaja waszą egomanię, zakotwiczacie się coraz bardziej i
bardziej w najniższych częstotliwościach ewolucji.
Jesteście boskimi świadomościami i musicie starać się, aby przywrócić życiu ponownie jego
wieczną, nieśmiertelną i wrodzoną naturę. W przeciwnym razie będziecie zmierzać do doświadczania
wielokrotnych planów w światach ewolucyjnego eksperymentowania.
Ja, Metatron, jako jeden z promotorów nowej cywilizacji i Wodnikowych wartości, jestem
odpowiedzialny za waszą Galaktykę. Moim pragnieniem jest, abyście każdy z osobna i wszyscy razem,
stworzyli nową duchową grupę. Moje słowa są przepełnione współczuciem, empatią i bezwarunkową
miłością, dlatego mogą obudzić was z duchowego letargu. Poproście Wyższe Plany Istnienia o pomoc i
zróbcie uczciwy i szczery wysiłek, aby odkryć, że cud łaski i zdolności duchowej siły, jest w waszym
zasięgu.
Koniec przekazu...

