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Niech nasze Boskie Obecności połączą się w Transmutującym Promieniu Boskiego
Kosmicznego Ognia, wytwarzając spiralę komunii i braterskiego porozumienia.
Planeta Ziemia i ludzkość podążają teraz kursem duchowej transformacji, wyznaczonym przez
Boskie Sfery. Wasza cywilizacja pomału zaczyna przejawiać nową, Wodnikową świadomość. Jesteście
jak wirujący bez końca, duchowy kalejdoskop, tworzący niezliczone geometryczne wzorce, w obrębie
kosmicznej struktury ewolucji. Na tym poziomie rozwoju powinniście przede wszystkim zadać sobie
pytanie, dlaczego znaleźliście się w takich planetarnych okolicznościach, które stopniowo sami
stworzyliście (zarówno indywidualnie jak i zbiorowo). Wszystko w życiu ma określony cel i wy, jako
jednostki boskiej służby, musicie zachowywać się zgodnie z ustalonym dla ludzkości i planety
porządkiem i ewolucyjnymi parametrami.
Jako ludzkość i cywilizacja podlegacie mutacji duchowej genetyki zgodnie z programem, w
który wszyscy jesteśmy zaangażowani i który nie może zostać niezrealizowany. Znajdujecie się na
ewolucyjnym planie dającym wam niezliczone możliwości wyborów, a wszystko to służyć ma
odkryciu przez was waszego boskiego pochodzenia i celu służenia, nieodłącznego waszej naturze.
Wszyscy wirujemy w obrębie Wielkiej Ewolucyjnej Kosmicznej Spirali i korzystamy z tego, aby
obudzić naszą Chrystusową Świadomość jedności z Bogiem. Wasze społeczeństwo bazuje na bardzo
złożonych sieciach zależności, a brak wartości, ideałów i zachowania jakie przejawiacie, wytwarzają
niezgodę i coraz bardziej umacniają dualizm. To dlatego istnieje w was tak dużo nierównowagi
psychicznej, emocjonalnej i fizycznej , a potężna maszyna ewolucyjna zmusza was do stawienia czoła
mechanizmowi duchowego oczyszczania.
Jesteście z natury świadomi duchowych podstaw waszego istnienia i wchodzicie we wzajemne
oddziaływania z kosmicznymi energiami, które do pewnego etapu ewolucji są w stosunku do was
przeciwstawne. Oczywiście, kiedy osiągacie poziom oświeconej świadomości wyłaniającej się z
poczucia doskonale zorganizowanej jedności, dwoistość znika. Jednakże, aby osiągnąć ten stan
wymagana jest wiedza, mądrość i praktyka umożliwiająca przebudzenie nieśmiertelnej i boskiej istoty
ukrytej pod maską ego, niezmiennie odpornego na zmianę.
Lawina powierzchownych informacji w mediach sprawia, że błądzicie po planach dwoistości,
co coraz bardziej wzmaga chaos, społeczny rozpad i czyni was ofiarami waszych potrzeb dominacji i
wykorzystywania, niezgodnych z prawami wszechświata, tak trudnymi dla was do zaakceptowania. Te
ukryte potrzeby są przyczyną buntowniczej postawy przyjmowanej przez upadłe anioły wobec
Twórczej Siły Boga. To wy jesteście tymi buntownikami, ciągle w głębi siebie czującymi niechęć do
Nieskończonego Stwórcy.
Materialistyczne podejście waszego sektora naukowego, próbującego osiągnąć dominację nad

naturą, wydobywając jej sekrety, wykazuje niesłychaną arogancję i powoduje wszystkie pojawiające
się planetarne niezgodności. Cały wasz wspaniały, pogmatwany schemat, tworzony przez siły
polityczne, ekonomiczne i naukowe, jest odpowiedzialny za zagrożenie stworzone dla
geomagnetycznej i geofizycznej równowagi planety.
Zatraciliście moc wnikliwości i duchowego postrzegania. Macie tak silną potrzebę
eksperymentowania z materią w jej niezliczonych przejawach, że powodujecie w ten sposób niszczenie
waszej duchowej integralności. Dryfujecie oddzieleni od waszej Boskiej Obecności, pozwalając
silnemu i destrukcyjnemu materializmowi wślizgiwać się wszędzie i osiągać punkt krytyczny. Musicie
zrozumieć, że jako istoty w stanie ewolucyjnego oczyszczania nie możecie iść wbrew ustanowionemu
dla was programowi edukacyjnemu. Marnujecie zbyt dużo energii na naukowe projekty, które kończą
się fiaskiem, przyczyniając się w ten sposób do marnotrawienia ogromnych budżetów, pochodzących z
waszych podatków.
Pomimo, że naukowy postęp technologiczny raczej powinien być narzędziem polepszania
kondycji ludzkości, to stał się źródłem ogromnych problemów pochłaniających waszą cywilizację.
Stworzyliście rzeczy tak skomplikowane, że zabrnęliście w ślepą uliczkę i pozostaniecie w niej
uwięzieni, dopóki nie zmienicie swoich celów i nie zaczniecie używać mądrej wnikliwości, co
proponujemy wam w naszych wiadomościach.
My jesteśmy istotami boskich sfer, całkowicie połączonymi z Twórczą Mocą Boga. Jesteśmy
harmonijnymi, twórczymi i transformującymi narzędziami, których ON używa jako katalizatorów
niezgodności ewolucyjnego procesu istot na poziomie ewolucyjnego korygowania, takich jak wy. Cały
wszechświat jest twórczym i transformującym oddechem Boga, pozwalającym nam na
eksperymentowanie w używaniu Twórczej Witalnej Energii, ożywiającej wszystko w kosmosie. Z tego
powodu ważne jest, abyście zrozumieli, co jest naszym celem, jako nieśmiertelnych istot światła,
którymi w istocie jesteśmy, w odniesieniu do wkładu w całokształt ewolucji. W przeciwnym razie
będziemy wirować w odśrodkowych spiralach, znoszących nas poza Pierwotne Twórcze Jądro, z
którego wszystko emanuje.
Jedynym celem wszystkiego, co istnieje w kosmicznej strukturze, jest współpraca z Twórczą
Mocą Boga. Gdy zapominamy o tej funkcji, wchodzimy w sekwencje duchowych dysfunkcji, które
przykrywają nasze cechy nieśmiertelności, wiedzy i boskiego podziwu. Gdy dusza eksperymentuje
emocjonalną i psychologiczną separację od Boga, jej Boska świadomość jest zacieniona przez
korygujące energie dwoistości. Separacja jest jedynie wytworem umysłu tych, którzy są Boskimi
antagonistami i nie chcą zaakceptować i zrozumieć, że nasze szczęście, harmonia i moc, jako jednostek
służby, zależą od zgodności naszej woli z boską wolą Nieskończonego Absolutu.
Era Wodniaka przynosi wam specyficzny, ewolucyjny program, mający sprawić wasze
przebudzenie i pozwolić wam wyjść z duchowego letargu, w którym jesteście pogrążeni. Wszystko to
jednak wymaga z waszej strony ogromnej dozy szczerości, inteligencji i duchowej wnikliwości. Jako
Boskie Płomienie, musicie oczyścić się i zacząć działać tak, aby wasze wewnętrzne światło stopniowo
nie gasło. Teraz macie wielką sposobność przemiany i wykorzystania wpływu silnego, odżywczego
powiewu wiatru Epoki Wodnika. Epoka ta niosąc ze sobą nowe wartości i zasady postępowania
zachęca do uaktywnienia waszej boskiej istoty.
Planeta Ziemia zwiększa szybkość swojej wibracji i wprowadza energie o wyższej
częstotliwości w swoje matryce światła i centra energetyczne. Spowoduje to zmiany w jej strukturze
elektromagnetycznej i geofizycznej. Jesteście jej komórkami i powinniście współpracować z
zachodzącym w niej procesem oczyszczania i transformacji, a nie robicie tego. Pozostajecie z nim w
sprzeczności i stajecie się komórkami nowotworowymi, które Ziemia będzie musiała usunąć, jeśli nie
zmodyfikujecie swojego elektromagnetyczno-duchowego kodu. Przestrzegamy was przed tym i

prosimy, abyście uruchomili wasz potencjał duchowej mutacji stając się katalizatorami
umożliwiającymi naprawienie nierównowagi, powstałej w ciele Ziemi i waszych niższych ciałach.
Za każdym razem, gdy nie jesteście zsynchronizowani z planetarną świadomością, to znaczy
nie staracie się świadomie podnosić swojej częstotliwości wibracji, osłabiacie system
immunologiczny, czyniąc go nieodpornym na ataki przeróżnych wirusów. Z Wyższych Sfer
wprowadzane jest antidotum, abyście mogli skutecznie walczyć z chaotycznymi i zaburzonymi
energiami wytwarzanymi przez was, w waszych niższych ciałach. Jeśli dalej będziecie kontynuować
obecne sposoby zachowania, przyjdzie czas, że wasz ewolucyjny system nie będzie już zdolny do
regeneracji i załamie się. Z tego powodu przynaglamy was, abyście wznieśli wasze intelektualne i
duchowe zrozumienie na wymagany poziom tak, aby mutacja waszych mentalnych i emocjonalnych
struktur mogła zaistnieć.
Jesteście wzywani do synchronizacji z Wielkim Solarnym Wyrównaniem, które rozpocznie się
w momencie zbliżającego się przesilenia letniego. Aby ten cel osiągnąć, musicie doprowadzić do
harmonii wasze niższe ciała. Jak? Podnosząc poziom świadomości przez przyjęcie Wodnikowych
wartości: bezwarunkowej służby, braterskiej współpracy, ewolucyjnej solidarności i koncepcji
planetarnej jedności.
Zamiast starać się być pierwszymi aktorami na scenie new age, powinniście zaadoptować
zasady braterskiej współpracy. Poszukujcie zbieżności z kosmiczną ideologią jedności, respektującej
boskość. Musicie osiągnąć umiejętność komunikacji pozwalającą wam zrozumieć, że wszyscy
pochodzicie z tego samego Boskiego Źródła, Centralnego Jądra Boskiej Miłości lub inaczej Boga.
Nie starajcie się w żaden sposób wywyższać, przeciwnie, szukajcie anonimowej prostoty
poprzez introspekcję i połączenie z waszym Wyższym Ja. Bądźcie uczciwi, przejrzyści i wystarczająco
szczerzy, aby zrzec się swoich osobistych dążeń, na rzecz uniwersalnych zasad miłości i
bezwarunkowej służby, jako drogi ukazania waszego połączenia ze Stwórcą. Jesteście dziećmi ducha
odznaczającymi się różnymi skłonnościami, ale prawdziwą skłonnością waszej istoty jest zawsze
współpraca z Całkowitą Naturalną Miłością.
Znaleźliście się w waszej ewolucji na rozdrożu, które zmusza was do podjęcia decyzji o
wyborze kierunku. Nie możecie kontynuować znieważania waszej Boskiej Istoty i odurzać jej
technologicznymi, ekonomicznymi i intelektualnymi środkami znieczulającymi, powodującymi
stopniową degenerację waszej duchowej świadomości. Przyszedł moment przyglądania się nie światu
lecz sobie, ponieważ klucz do rozwiązania planetarnych i egzystencjalnych problemów
spowodowanych przez duchową nieświadomość jest w was.
Jesteśmy gotowi pomóc wam, jeśli okażecie chęć współpracy i posłuszeństwa. W przeciwnym
razie będziecie musieli stawić czoła konsekwencjom waszego braku odpowiedzialności. Jesteście zbyt
zajęci zewnętrznym światem pozbawionym połączenia z waszym Wewnętrznym Ja i powodującym
całe psychiczne, emocjonalne i fizyczne zamieszanie, ograniczające was, jako nieśmiertelne istoty
światła.
Nie jesteście w stanie kontrolować sytuacji, którą wytworzyliście, ani też frustracji, strachu i
chaosu w waszym społeczeństwie i wewnętrznym świecie. Ale otwierając się na możliwą mutację,
możecie przebudować całą waszą wewnętrzną strukturę, dostosowując ją do nowych Wodnikowych
parametrów ewolucji. Świat, w którym żyjecie, jest odbiciem waszego wnętrza i to was przeraża i
irytuje, ponieważ głęboko w sobie czujecie się współwinnymi stworzenia pochłaniającego was
piekielnego labiryntu.
Oto moje życzenia dla was wszystkich, Boskie Płomienie Stwórcy: zastanówcie się nad moim
przesłaniem używając analizy i duchowej wnikliwości i uaktywnijcie ewolucyjne kody, które wasza

Boska Obecność wprowadza w tym Wodnikowym czasie, którego teraz doświadczacie. Niech anielskie
płomienie uruchomią w was spiralę harmonii, świadomości, wnikliwości i duchowej aktywacji.
Koniec przekazu...

