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Niech duchowa wibracja waszej Istoty Świetlistej napełni wasze życie światłem, harmonią oraz
pokojem duchowym.
Czasy przejścia ewolucyjnego zbiegają się, by przyspieszyć ekspansję ludzkiej świadomości na
waszej planecie. Do chwili obecnej doświadczaliście różnych stanów duchowego zagęszczenia oraz
przemian waszej perspektywy i wzorców egzystencjalnych. Mamy na myśli ostatni okres, od
zniszczenia Atlantydy. Chociaż wydarzenie to wydaje się wam abstrakcyjne i pozbawione
ewolucyjnego znaczenia, to miało ono jednak wpływ na wszystkie procesy przemiany ewolucyjnej
i duchowej, które miały miejsce później na waszej planecie. Jesteście syntezą cyklów ewolucyjnych
trwających od 26000 lat. Chociaż informacja ta wydaje się wam faktem o znaczeniu bardziej
chronologicznym niż praktycznym, znajduje odzwierciedlenie w waszej teraźniejszej
rzeczywistości. Sekwencja ewolucyjna, której obecnie doświadczacie, stanowi czynnik decydujący,
który podprogowo będzie miał wpływ na wasze postrzeganie rzeczywistości. Będą rodzić się nowe
dynamiki myślenia, które umożliwią bardziej duchową wizję struktury społecznej podlegającej
zmianom w związku z ewolucyjnymi potrzebami waszej ludzkości.
Wszystkie wielkie przemiany społeczne stanowią konsekwencję potrzeby odzyskania łączności
z duchowymi wymiarami życia i kosmicznej ewolucji. Na niższych poziomach ewolucji dominuje
wizja przetrwania najbardziej przystosowanych, przynosząca wiele konfliktów społecznych.
Środowisko zawsze odzwierciedla poziom świadomości i duchową wrażliwość jednostek, dlatego
że istnieje współzależność i połączenie pomiędzy wami i ekosystemem. Wsteczne skłonności,
istniejące w waszym wnętrzu, współistnieją z jasną stroną waszej Świetlanej Istoty i przejawiają się
w waszym życiu proporcjonalnie do waszej postawy i duchowego wzrastania. Gdy duchowe
paradygmaty ewolucji w pełni uaktywnią się w waszym życiu, wsteczne skłonności zmniejszą się
albo przekształcą. Teraz znajdujecie się w punkcie zwrotnym ewolucji, w którym wymaga się od
was przyjęcia odpowiedzialności za przejście na wyższy poziom ewolucji z charakterystycznymi
dla niego wyższymi częstotliwościami. Jeśli tego nie uczynicie, pozostaniecie uwięzieni w
obecnych inwolucyjnych i paraliżujących wzorcach egzystencjalnych.
Konieczne jest, byście zrozumieli, że wasza planeta została tak zaprojektowana, by mogły na
niej mieć miejsce eksperymenty ewolucyjne związane z ograniczeniami w duchowym postrzeganiu
życia. Wy, jako istoty w stanie duchowego rozwoju, potrzebujecie czasami pewnych strategii
uaktywniania i uświadamiania, służących budzeniu waszej duchowej wrażliwości. To właśnie ma
miejsce w obecnej sekwencji waszej ewolucji. Stagnacja oraz wsteczne reakcje stanowią skłonności
silnie zakorzenione w waszym życiu. Dlaczego? Jest to konsekwencja niewłaściwego stosowania
mocy wyboru i wolnej woli. Jeśli sami nie nauczycie się stosować tych środków duchowej
ewolucji, wszechświat, poprzez swoje różne mechanizmy duchowej korekty, pobudzi wasz rozwój.
Na wyższych planach ewolucji istota kosmiczna bierze pełną odpowiedzialność za swoją wolną
wolę oraz zdolność wyboru, dzięki czemu ma pełną kontrolę nad swoim rozwojem. To właśnie

stanowi różnicę miedzy wami a istotami o wyższym poziomie ewolucji. Ponieważ wy nie chcecie
przyjąć odpowiedzialności za swoją ewolucję, wszechświat musi stosować dynamiki
egzystencjalne, które ją pobudzają.
Znajdujecie się w sekwencji dającej sposobność przyjęcia odpowiedzialności za swą ewolucję.
Wszyscy jesteście wzywani, niezależnie od poziomu świadomości, na jakim każdy indywidualnie
się obecnie znajduje, abyście zaangażowali się i podjęli decyzję co do swej przyszłości oraz
duchowego rozwoju. Kwestia dotyczy wszystkich obszarów waszego życia, począwszy od okresu
płodowego i rozwoju waszych ciał fizycznych. Istnieją osoby, których rozwój fizyczny nie jest
proporcjonalny do rozwoju psychicznego i emocjonalnego. Z tego powodu traktuje się je jako
niedojrzałe. Taki sposób traktowania wywołuje konfliktowe i bolesne dynamiki życia, odczuwane
przez was obecnie. Wszyscy odczuwacie silne napięcie psychiczne i emocjonalne na wszystkich
poziomach, a społeczeństwo odzwierciedla tylko psychozę całej zbiorowości ludzkiej. Napięcia
społeczne, niezadowolenie, agresja, chaos i zamieszanie będą narastać aż do punktu duchowej
zbieżności w zbiorowej podświadomości waszej planety. Wszystkie stany cienia i dysfunkcyjne
dynamiki ewolucji, które nie zostały do tej pory rozpuszczone, wymagają waszej uwagi.
Mechanizmami służącymi jej przyciągnięciu będą między innymi najróżniejsze dysfunkcje
fizjologiczne, wstrząsy psychiczne i emocjonalne oraz zmiany w elektromagnetycznych polach
waszych ciał. Znajdziecie się w wirze chaosu i egzystencjalnej entropii, które was zaleją.
W procesie oczyszczenia ewolucyjnego, którego doświadczycie, zawsze otrzymacie pomoc z
poziomów światła, jeśli tylko w pełni przyjmiecie odpowiedzialność i użyjecie swej mocy wyboru
do realizacji bezwarunkowego porozumienia z procesem waszej ewolucji i duchowego wzrostu. Do
chwili obecnej zanurzeni byliście w prądzie świadomego samozadowolenia nie podejmując w
sposób rzeczywisty i pragmatyczny odpowiedzialności wobec ewolucji. Zawarliście swego rodzaju
układ z waszą ospałością i duchowym paraliżem spowolniając swój duchowy wzrost. Z tego
powodu, odczuwacie teraz coraz silniejszy nacisk wywołujący niekomfortowe samopoczucie, stany
paniki, niepokoju i stresu. Przypominamy, że to wy, poprzez umiejętność dokonywania właściwych
wyborów, nadzorujecie waszą ewolucję dostrajając się do ewolucyjnego nurtu lub oddzielając się
od niego.
Jakie opcje macie obecnie? Wszystkie, których pragniecie doświadczyć. Na czym polega
przyjęcie odpowiedzialności? Na zrozumieniu, że waszym przeznaczeniem, jako istot światła, jest
zsynchronizowanie się z planem ewolucji stanowiącym manifestację siły twórczej Boga.
Wyzwanie, z którym musicie się teraz skonfrontować polega na podjęciu właściwych decyzji,
zgodnych z zachodzącą obecnie ewolucyjną mutacją. Wymaga to porzucenia próżności, egoizmu i
jego wielorakich masek oraz wstecznych dynamik postępowania. Uznajcie, że niezbędne jest,
abyście, jako istoty światła, zestroili się z waszą Istotą Świetlistą, by rozwinąć przekonania pełne
szacunku dla różnorodności gatunków na planecie, istniejących w ramach braterskiej współpracy i
dynamiki działań opartych na paradygmatach duchowych.
Cechy inwolucyjne, będące częścią waszej ewolucyjnej genetyki, a przejawiające się w
waszych wzajemnych konfliktowych relacjach i wszelkiego rodzaju manipulacji, muszą zmienić się
w nurt dobroci i harmonijnych, pełnych miłości relacji z innymi i środowiskiem. Egoizm, poczucie
oddzielenia oraz wojownicze zachowanie w stosunku do innych, muszą zostać zastąpione przez
zrozumienie, współodczuwanie oraz serdeczne, wspaniałomyślne traktowanie innych.
Dysfunkcjonalne poglądy prowadzące do niezgody oraz różnic rasowych, społecznych,
ekonomicznych i politycznych muszą przemienić się w duchową świadomość, byście pojęli
wreszcie swoje pochodzenie oraz waszą wspólną, boską genetykę. Jesteście adoptowanymi dziećmi
Matki Ziemi. Gdy postępujecie w sposób, który podsyca spójność, braterską współpracę oraz
terapeutyczną komunikację między wami i środowiskiem, okazujecie Jej szacunek. Inwolucyjne

skłonności do wykluczania innych, traktowania ich jako narzędzi do osiągnięcia własnych celów,
bez względu na reperkusje i wyrządzone szkody, muszą całkowicie zostać usunięte z waszego
życia.
Wszyscy niesiecie w sobie program ewolucji, w którym błąd jest częścią waszego
doświadczenia i charakteryzuje się integralną transformacją. W związku z tym, skłonność do
osądzania oraz dyskwalifikacji innych, wynikająca z waszej nietolerancji oraz zniekształconego
postrzegania rzeczywistości, nie pozwala wam być współczującymi i pełnymi szacunku dla
odmienności. Ta nietolerancja jest dysfunkcjonalnym i inwolucyjnym przejawem ego, które
manifestuje się w najwyższym stopniu, gdy uważacie się za ważniejszych i lepszych od innych.
Nie powinniście oceniać bliźnich na podstawie waszych kryteriów osobistych, nawet gdybyście
uważali, że są bardzo obiektywne i bezstronne, gdyż w ten sposób pogwałcacie ich wrażliwość
moralną i duchową.
Znajdujecie się w czasie ewolucyjnego podsumowywania, które, jak echo, odbija się w
waszych umysłach i myślach. Wszyscy odczuwacie to na głębszych poziomach swej świadomości.
Turbulencje energetyczno-wibracyjne będą narastać, co spowoduje psychiczno -emocjonalne i
fizjologiczne zaburzenia, które musicie zmodyfikować. Stanowią one katalizatory stanów cienia.
Waszą jedyną odpowiedzialnością w tych momentach jest “Dokonanie Wyczerpującego
Podsumowania Ewolucyjnego”, które będzie uaktywniać dysfunkcyjne obciążenia
zmagazynowane w waszej podświadomości ewolucyjnej, abyście stali się ich świadomi i nasycili je
światłem miłości oraz świadomą przemianą. Nie jest to czas "chłostania się" za minione błędy, ani
rozczulania się nad wspomnieniami. To czas pobłogosławienia ich i włączenia do waszego
programu duchowego wznoszenia się jako ważnych i pouczających odniesień.
Czas podsumowania jest sposobnością, dającą wam możliwość odkrycia kim naprawdę
jesteście, w jaki sposób pragniecie dokonać waszej transformacji i jak praktycznie ukształtujecie
swoją rzeczywistość na nowej scenie ewolucji planetarnej. Wymaga to z waszej strony introspekcji
i łączności z istniejącym w waszym wnętrzu bardziej subtelnym i wzniosłym aspektem waszej
Istoty Świetlistej. Jest ona przysposobiona do prowadzenia was i dostarczenia niezbędnych wam
narzędzi oraz kodów ewolucji, abyście wibrowali i działali we współdziałaniu z Ziemią,
Wszechświatem oraz nieskończonym Stwórcą. Wszechświat i Boskość pragną waszej współpracy i
tego, byście czuli się częścią boskiego planu ewolucji. Pragną, byście działali jako organiczna,
różnorodna całość, połączona życzliwością, empatią oraz postawą braterstwa i oddania w stosunku
do waszych ziemskich braci. To, co robicie teraz, stanie się podstawą i programem mistrzowskim,
który wpłynie na waszą przyszłość ewolucyjną nie tylko na Ziemi, lecz również na innych,
wyższych poziomach ewolucji. Aby jednak osiągnąć te wyższe poziomy wzajemnego
oddziaływania, trzeba zintegrować duchowe wzorce wielokrotnie wam przekazywane. Tylko tak
będziecie mogli współpracować i stać się częścią nowego świata i nowej cywilizacji. Będziecie za
to uhonorowani i otrzymacie specjalny status ewolucyjny, ponieważ jako duchowi działacze
staliście się świadomi. Podjęliście się odpowiedzialności i zobowiązaliście się tworzyć bardziej
harmonijny świat oraz cywilizację opartą na fundamencie zgodności oraz jedności duchowej z
Wszechświatem oraz Boskością. Panowie Czasu, zarządzający nieskończonymi przestrzeniami
ewolucji, przekazują wam moc i postrzeganie duchowe, aby boskie światło Nieskończonego
Stwórcy zawsze było obecne w waszym życiu.

