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Z gwiazdy Alkione przesyłamy naszą energię wznoszenia i świadomej przemiany dla wszystkich
istot zamieszkujących planetę Ziemię.
Jako kolektyw biorący udział w waszej kosmiczno-duchowej ewolucji, jesteśmy połączeni z rasą
ludzką silną więzią emocjonalną i ewolucyjną. Jesteśmy waszymi genetycznymi i ewolucyjnymi
braćmi, którzy od tysiącleci przyczyniali się do prowadzenia i kształtowania ludzkiego społeczeństwa.
Ludzkość znajduje się obecnie w fazie przejściowej, która, dzięki swoim szczególnym cechom
charakterystycznym, wyznaczy przebieg uaktywniania i poszerzania waszej duchowej świadomości.
Wszyscy niesiecie zbiór ładunków ewolucyjnych, z którymi musicie skonfrontować się z godnością
oraz odwagą, aby przekształcić i uaktywnić wiry gwiezdnej świadomości zapisane w waszych sferach
umysłowych.
Wasza Istota Świetlista doświadcza przemiany, a to oznacza stawianie czoła osobistym i
zbiorowym wyzwaniom, które są związane z wysubtelnianiem emocjonalnych, psychicznych i
energetycznych częstotliwości niższych ciał. Nacisk energetyczny, jakiemu podlega wasz Układ
Słoneczny oraz planeta, będzie wzrastał w nadchodzącym roku powodując głębokie egzystencjonalne
oczyszczanie związane z waszym energetycznym przeciążeniem. Najważniejsze, abyście zrozumieli,
że wydarzenia, jakie będą miały miejsce na poziomie planetarnym i społecznym nie są negatywne, lecz
stanowią część programu przemiany i duchowego oczyszczenia. Macie bardzo zakorzenione
negatywne przekonania na temat mających miejsce w waszym życiu anomalii, które w rzeczywistości
są niezbędnymi elementami procesu nauki i transformacji, niezbędnymi dla waszego duchowego,
psychicznego i emocjonalnego rozwoju.
Perspektywa rzeczywistości jest wprost proporcjonalna do poziomu, na jakim wibrują wasze
myśli i emocje. Pamiętajcie, że świat, jaki postrzegacie i w jakim żyjecie, jest projekcją waszych
przekonań, które tworzą specyficzne egzystencjalne dynamiki. To one kształtują wasze emocje będące
dynamizującą energią uaktywnianą przez myśli - wynik waszych przekonań. Dynamika życia jest
sekwencją budowaną na emocjonalnych kodach, które wynikają z waszych przekonań zintegrowanych
przez wpływ zewnętrzny i wybór osobisty. Kiedy nie korzystacie z waszej mocy wyboru,
podświadomość zbiorowa wprowadza w was dominujące w niej prototypy wytworzone przez ludzkość
wibrującą obecnie w chorobliwych częstotliwościach energetycznych i emocjonalnych. Jesteście
podatni na manipulację oraz wrażliwi na psychiczny i emocjonalny wpływ zbiorowej podświadomości.
Dlatego tak istotne jest, abyście pojęli swą wielką odpowiedzialność i możliwość korzystania w
harmonijny i twórczy sposób z waszej mocy wyboru. Decyzje, jakie podejmujecie, muszą wynikać z
introspekcji i zrozumienia skutków, jakie te decyzje spowodują. W przeciwnym razie staniecie się
ofiarami własnych decyzji. Wasze życie stanowi syntezę wyborów, jakich dokonujecie. To one
wpływają na stopień wzrostu świadomości i duchowej wrażliwości.
Destabilizujące i pełne agresji okoliczności, jakie panują obecnie na scenie społecznej są

skumulowanym wynikiem nieświadomych decyzji i działań, które mają wpływ na was wszystkich.
Jednak, nie powinniście postrzegać ich jako zgubnych, lecz jako konstruktywne działania, które
pozwolą wam oczyścić i wysubtelnić życiową perspektywę oraz wrażliwość duchową. Jesteście coraz
bardziej świadomi potrzeby poszukiwania harmonijnej oraz braterskiej zbieżności, zamiast
dotychczasowej izolacji i obojętności. Jeśli wy nie działacie świadomie opierając się na wzorcach
duchowej ewolucji, Inwolucyjny System rozwija swoją moc i kontrolę, by was usuwać i przemieniać w
nieczułe automaty.
Ewolucyjna odnowa to mechanizm, który przekazujemy wam za pośrednictwem wielu różnych
źródeł międzywymiarowej transmisji. Stanowi konstruktywną i twórczą alternatywę, która pozwoli
wam wyjść ponad zgubny wpływ sił ciemności, tak brutalnie was uciskających i eksploatujących.
Jednak niezmiernie ważne jest, abyście zrozumieli, że to wy jesteście odpowiedzialni za aktualne
sytuacje społeczne, ponieważ dla osobistej wygody byliście współuczestnikami pogrążania się w
dynamice egocentrycznej. Jest to pojęcie archaiczne, charakterystyczne dla osób niedojrzałych i
nieświadomych połączenia, jakie mają ze środowiskiem oraz innymi. Egocentryzm stał się
śmiertelnym wrogiem, który w ewolucji ludzkości powodował wszystkie konflikty i cierpienia na
planecie.
Przeprogramowanie prowadzi do zrozumienia konieczności zmiany paradygmatów tworzących
przekonania i perspektywy egzystencjalne niekreujące uczuć spójnych z innymi. Konformizm, wygoda
i ociężałość są czynnikami chorobotwórczymi, które wzmacnialiście w ciągu długiego czasu, a których
skutki to niedyspozycja psychiczno-emocjonalna oraz społeczne zaburzenia, jakich doświadczacie.
Innym ważnym czynnikiem jest obezwładniający strach, który powoduje spowolnianie i hamowanie
ewolucyjnego przemodelowania. Strach jest uczuciem powodującym powstawanie myśli na temat
nieistniejących zdarzeń, do których mogłoby dojść w przyszłości oraz mechanizmu ucieczki ego w celu
nie konfrontowania się z aktualną rzeczywistością. Jeśli rzeczywiście pragniecie powołać do życia
niezniszczalne siły pokoju i miłości, musicie zogniskować wasze myśli w teraz. To pociąga za sobą
zastosowanie wspaniałomyślności, szczerości we właściwym postępowaniu oraz twórczych i
harmonijnych praw egzystencjalnych opartych na dobrej woli, braterskiej i solidarnej współpracy oraz
uczciwości moralnej, która odrzuca wszelkie ideologie oraz polityczne i społeczne mechanizmy
prowadzące do ograniczania wolności i duchowej ekspresji człowieka,.
Zakończyły się czasy adaptacji i społeczno-ewolucyjnego konformizmu. Okoliczności
zewnętrzne nie muszą być powodem strachu, lecz narzędziem do wprowadzenia parametrów
rzeczywistości korzystnych dla wszystkich, generujących strukturę komunikacji i współpracy opartej
na szacunku i pomyślności. Waszą odpowiedzialnością jest rozpoczęcie przebudowywania
dysfunkcyjnej infrastruktury ideologicznej, aby stała się konstruktywna i twórcza dla każdego, bez
wyjątku.
Przeprogramowanie ewolucyjnie jest procesem, który oznacza świadomą potrzebę zmiany
dysfunkcjonalnych aspektów emocjonalnych i egzystencjalnych zniekształcających postrzeganie
rzeczywistości. Postrzegana i doświadczana przez was rzeczywistość jest konsekwencją wierzeń, uczuć
i myśli, jakie przejawiacie każdego dnia. Wielu z was nie jest świadomych uzależnienia od swych
nieświadomych obsesyjnych myśli i poglądów. Reagujecie emocjonalnie na dynamiki zewnętrzne,
których celem jest przekazanie wam informacji, byście byli obecni, czujni i świadomi tego
wszystkiego, co myślicie i czujecie w związku z nimi. Jesteście rezultatem waszych uczuć, myśli i
wierzeń, a to ma wpływ na wszystkie wasze interakcje z otoczeniem.
Aby móc podlegać przemianie, trzeba być świadomym tego, co ona oznacza i mieć jasność, co
pragnie się przetransformować. Nie znaczy to, że macie wszyscy działać zgodnie ze stereotypowymi
modelami zachowania, myśli i uczuć, lecz że powinniście kwestionować ich skutki oraz celowość.
Niezbędne jest, abyście zaczęli stosować waszą siłę wyboru i wnikliwości, jako unikalne istoty

duchowe, mające moc manifestowania swojej wyjątkowości poprzez piękno i bezinteresowną miłość.
Jesteście niezwykle pięknymi, ewolucyjnymi istotami mającymi potencjał, by okazać swe boskie,
twórcze przymioty i przyczyniać się do zaprowadzania na Ziemi harmonii, piękna i miłości. Jesteście
rezultatem waszych myśli, a kiedy myśl łączy się z twórczym, harmonijnym uczuciem, wynik jest
fascynujący. Czujecie wówczas, że jesteście światłem Stwórcy, który rozprzestrzenia miłość i piękno w
całym wszechświecie.
Nie znajdujecie się na Ziemi, tylko po to by przetrwać. Takie myślenie znieważa waszą godność
i duchową wrażliwość. Nie uważajcie się za ofiary spisków elit ciemności, lecz przyjmijcie
odpowiedzialność za samolubstwo, które przejawialiście aż dotąd, bez zastanowienia się nad jego
konsekwencjami. Teraz, Dzieci Gwiazd, nadszedł moment, by się podnieść i przywołać swe prawa,
nadane istotom nieśmiertelnego światła, które mają w sobie siłę, by zarządzać swym życiem i tworzyć
spiralę światła nasycającego Ziemię, ludzi i stworzenia w kręgu współodczuwania, jedności i miłości.
Tylko tak będziecie mogli być świadkami wznoszenia się waszej świadomości i wibrować w
usposobieniu starszych gwiezdnych braci, którzy pragną waszego wyzwolenia i prawdziwej duchowej
przemiany.

