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Niech Zjednoczony Kosmiczny Umysł zsynchronizuje nasze Boskie Obecności w
transformującej, wznoszącej spirali, w której wszystko się jednoczy i jest harmonijne.
Jeszcze raz mam przyjemność wejść w kontakt z wami Ewolucyjni Alchemicy, którzy
przebywacie na Planecie Ziemi realizując proces korekcji i waszej duchowej transformacji. Za każdym
razem kiedy komunikuję się z wami, jest to dla mnie wielka sposobność przyczynienia się do
stworzenia większej świadomości i wrażliwości w waszym życiu.
Jesteście w ewolucyjnej strukturze wielkich ograniczeń, ale też pod energetyczno –
wibracyjnym naciskiem, który aktywuje silne procesy karmicznej transmutacji. Przedsięwzięcie
nauczania, które wykonujemy, jest częścią stopniowego, duchowego programu, do którego realizacji
wszyscy powinniście dążyć. Jednak większość czasu spędzacie w uścisku egoistycznych,
dualistycznych, mentalnych planów, które zaćmiewają wasze postrzeganie rzeczywistości i
ewolucyjnego celu. Wiemy, że środowisko waszej nauki jest ciężkie i gęste. Wszechświat używa go,
aby oczyścić i przyspieszyć waszą ewolucję. Z powodu ewolucyjnego bezwładu, jesteście skłonni do
bezwładu i duchowego cofania się, czemu musicie stawić czoła i co powinniście przemienić.
Zapomnieliście o potencjale i narzędziach waszego Wyższego Ja i pozwoliliście na to, aby być
pod wpływem otoczenia, które odczłowiecza was i powoduje odrętwienie waszej Boskiej
Świadomości. Wasze myśli, uczucia i wola są używane przez ego i dualny umysł, co generuje duchową
separację. Aspekt materialistyczny, manipulacja, wyzysk i społeczna niezgoda pochłaniają waszą
duchową integralność i godność. Tkwicie w pułapce koncepcyjnych, ekonomicznych, politycznych i
kulturalnych struktur, które kontrolują was przez przekazywaną wam informację i edukację w duchu
rywalizacji i podziału.
Świat, ideały i sprzedawane wam cele życia są przyczyną waszej destrukcji, generowania coraz
większej przemocy i chaosu. Macie moc utrzymywania siebie nieprzepuszczalnymi i tworzenia
własnej życiowej osłony, zatrzymania destrukcyjnych i chaotycznych energii, które na was oddziałują,
ale o tym zapomnieliście. Mistrzowskim kluczem do gry jest połączenie z kosmiczną świadomością,

poprzez waszą Boską Obecność. Ona bezustannie czuwa nad całością waszej ludzkiej ekspresji.
Powinniście głęboko przeanalizować kierunek w jakim chcecie aby wasza ewolucja zmierzała,
tak abyście nie musieli smakować gorzkich owoców waszych błędów. Jesteście uwięzieni w
psychologicznym czasie, który wasz system społeczny zaszczepia wam w celu manipulacji i
powstrzymania was od myślenia. Nieustannie różnorodne kanały zasypują was oszukańczymi
informacjami, jak też podświadome psychiczne energie działają na umysł, który dla nich jest łatwym
celem. Musicie wzmocnić wasz system mentalny poprzez medytację, koncentrację , rozwój woli i
myślenia. To są wiodące siły ewolucji.
Cały proces kreacji, rozwoju i rozpadu Wszechświata jest realizowany przez mentalną siłę
Wielkich Kosmicznych Umysłów lub Logosów Wszechświata. Wy też macie tę moc, ale została
zmniejszona przez edukację i kulturę, które osłabiają duchową integralność. Wkroczyliście w trzecie
tysiąclecie, ale ciągle ciągniecie za sobą śmiertelny ciężar reakcjonizmu. Jesteście niewolnikami
materialistycznego systemu, który sami stworzyliście, nadal go promujecie, a który stał się teraz wielką
krwiożerczą bestią, pożerającą waszą duchową integralność. Natura stała się chora i zepsuta z powodu
konsumpcyjnego podejścia do życia. Pochłania samą siebie, ponieważ nie używaliście właściwie
waszej duchowej wnikliwości.
Każdy z was, do pewnego stopnia, zdaje sobie sprawę, że jest wplątany w socjalny i planetarny
spisek, kiedy współpracuje z politycznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi systemami, promującymi
rasową, ekonomiczną i kulturalną segregację. Czy z taką ewolucyjną historią możliwe jest
doświadczenie mentalnej równowagi, wewnętrznego pokoju i braterskiej współpracy? Poszukajcie
odpowiedzi w sobie i bądźcie ze sobą szczerzy, poświęcając czas na refleksję, która pozwoli wam
dostrzec, w jakim kierunku zmierzacie.
Mimo, że kosmiczni bracia bardzo chcą wam pomóc, istnieją pewne aspekty waszej ewolucji,
które powstrzymują nas przed tą interwencją. Nie możemy działać wbrew indywidualnej i kolektywnej
dynamice cywilizacji, która pozostaje nieświadoma niezbędnego kodu postępowania, umożliwiającego
spotkanie i współpracę z nami. Przyzwyczailiście się do rozwiązywania problemów według pewnych
mechanizmów, wynikających z braku silnej woli i duchowego lenistwa. Czy można to ulepszyć i
zmienić bez wykonania świadomego wysiłku?
Jesteście więźniami dualizmu, dlatego wasze umysły nie mogą dokonać całkowitej przemiany
ludzkiej ekspresji. Tylko te aspekty przyczyniają się do utrzymania reakcyjnych zachowań
umacniających wasze ludzkie ego. Jeśli rzeczywiście pragniecie wejść na nowy poziom egzystencji,
musicie całkowicie umrzeć dla tego czym jesteście i narodzić się na nowo dla tego, czym wasze
Wyższe Ja zawsze było i będzie; uwolnić się od dwoistości, której cienie zasłaniają duchową
rzeczywistość.
Cały cykl 25.000 lat, którego każdy z was doświadczył, minął, a wy ciągle wibrujecie w
prymitywny sposób, a agresja i wyzysk są dominującymi stylami waszego życia. Dlaczego jesteście tak
chętni do tego, aby utrwalać waszą egzystencję na planie, którego celem jest nauczanie i duchowa
poprawa? Nigdy nie zrozumieliście uniwersalnej prawdy, dotyczącej waszej prawdziwej, duchowej
tożsamości. Dlatego zachowujecie się instynktownie walcząc o ustanowienie przewagi nad resztą.
Jesteście ciągle związani prymitywnymi koncepcjami przynależności do rodziny, społeczności,
narodów i specyficznych kultur, które nie mają nic wspólnego z waszą Esencją. Ludzka tożsamość jest
tylko koncepcyjnym i edukacyjnym błędem, który nie ma nic wspólnego z waszą Boską ekspresją. Siły
inwolucji sprzedały tę koncepcję waszej cywilizacji.
Jeśli naprawdę chcecie cieszyć się harmonijnym poziomem ewolucji, musicie poważnie
zakwestionować waszą edukację, koncepcje i struktury kulturalne. W przeciwnym razie będziecie
powtarzać ewolucyjne błędy. Wasza Boska Obecność prosi o duchowe zaangażowanie, tak abyście

mogli zintegrować nowe, Wodnikowe mechanizmy ewolucji i transformacji. Zagubiliście się w
Makiawelicznych grach dualnego umysłu i ludzkiego ego, pragnących wyłącznie utrwalać tyranię nad
wami poprzez zachęcanie do rezygnacji z nowych zmian. To spowoduje stan wewnętrznego
zamieszania i niepokoju Drodzy kosmiczni przyjaciele, ta strategia służy utrzymaniu was w pułapce
zbutwiałych wzorców destrukcyjnej i reakcyjnej dynamiki ewolucyjnej tego typu. Niezależnie od tego,
czy historia potwierdzi moje słowa, zmusi to was do stawienia czoła samym sobie, ponieważ
stworzyliście zniekształconą, ewolucyjną istotę, która nie ma nic wspólnego z wasza Boską Esencją i
zagraża wam samozniszczeniem. Jeśli zgadzacie się z nią, w imię rzekomego szczęścia, mocy i
kontroli nad materią, obdarzacie ja mocą, którą przechwytuje. Próbujecie w ten sposób zmierzyć się z
prawami Wszechświata i waszym Boskim Przeznaczeniem.
Ciśnienie zmian Epoki Wodnika przynagla was nieubłaganie do podjęcia decyzji, w którą stronę
chcecie iść i jak chcecie wibrować. Nie możecie opóźnić ewolucyjnego procesu, ponieważ wasza
Boska Obecność i Wszechświat nie pozwolą wam na to. Nie możecie też zgodzić się na reakcyjną
dynamikę, serwowaną wam w celu utrzymania inwolucyjnej postawy dominacji i kontroli nad
materialnymi zasobami. Prymitywna postawa wykorzystywania waszych współtowarzyszy, jak i
innych stworzeń, upomni się we właściwym czasie o przywrócenie równowagi i zharmonizowanie
wszystkich tych niezgodności. Jesteście naiwni myśląc, że możecie działać bez brania
odpowiedzialności za konsekwencje, jakie może spowodować wasze zachowanie. Ale Wszechświat nie
może być manipulowany, ani kupiony przez tych, którzy nie są posłuszni jego prawom.
Teraz nastał moment, który był przygotowywany przez eony, aby pomóc wam, sprowokować
was do zmiany zachowania i ewolucyjnego kierunku. Macie do swojej dyspozycji narzędzia,
przewodnictwo i współpracę ze strony Wyższych Planów Istnienia. Jesteśmy przygotowani aby wam
pomóc, niezależnie od tego, ile wysiłku będzie nas to kosztowało, ale musicie pokazać nam, że chcecie
współpracować i być posłusznym. Wasza naruszająca prawa i buntownicza postawa sprawia, że
znajdujecie się na planecie wymagającej ewolucyjnej korekcji.
Z miejsca w uniwersalnym „tu i teraz”, w którym jesteśmy, chciałbym przynaglić was do
używania nowych mechanizmów Wodnikowej transformacji, obserwacji, praktyki i integracji.
Poświęcacie zbyt wiele czasu na przeżycie i zapominacie, że jesteście emanacjami wieczności,
manifestującej porządek wewnątrz nieskończonej spirali ewolucji. Jeśli rzeczywiście chcecie zaistnieć
w kosmicznym porządku i współpracować z Istotami
z Wyższych Planów Istnienia, musicie
być gotowi umrzeć jako wojownicy światła, na arenie transformacji. Tylko w ten sposób możecie
odzyskać wasz nieśmiertelny status i Boską obfitość, którą już kiedyś posiadaliście, tak aby cały
Wszechświat mógł podnieść swoją wibrację i zrealizować plan ewolucji.
Chciałbym, aby moje słowa spowodowały w was refleksję, analizę i transformację. Jestem z
wami w stanie nieustannej, bezinteresownej służby i gwiezdnej komunikacji.
Koniec przekazu...

