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Pozdrowienia dla wszystkich duchowych działaczy na planecie Ziemi, którzy zestrajają się z
nowym nurtem kosmicznej ewolucji.
Weszliście właśnie w sekwencję ewolucyjnego podsumowania, wymagającego od was
uświadomienia sobie i oceny duchowych braków, które musicie przetransformować. Bieżący rok
stanowi cykl wielkich przemian dla ludzkości, a także wstrząsów związanych z ziemskim
magnetyzmem. Będą one was pobudzać do zsynchronizowania się i połączenia z wzorcami wznoszenia
się do piątego wymiaru. Otrzymujecie wiadomości dotyczące zmian związanych z magnetyzmem
ziemskim, które będą narastać w tym roku. Ważne jest, byście zrozumieli niektóre aspekty z tym
związane. Ziemia przechodzi energetyczne i wibracyjne mutacje, gdyż jest to częścią jej
przewymiarowania ewolucyjnego, które wydarza się co 26000 lat. Istnieje jednak czynnik
wzajemnego oddziaływania ludzkiego, który również musicie mieć na uwadze. To, co następuje na
Ziemi jest odpowiedzią na cząstki zagubionej energii, które nagromadziły się w sferze psychiki, jako
konsekwencja dysfunkcyjnej dynamiki życia istot ludzkich. Nie jesteście świadomi, że Ziemia jest
miejscem zaprojektowanym, byście przemieniali swe nieharmonijne skłonności, które naruszają prawa
życia i ewolucji. Często używacie słowa miłość, lecz tak naprawdę nie rozumiecie, czym jest ta
energia. Jest ona źródłem, czynnikiem spajającym i łączącym, a także mechanizm komunikacji między
wami oraz Bogiem.
Miłość to poziom świadomości, na którym pojmujecie wasze boskie pochodzenie i prawdziwie
okazujecie przymioty istot światła w stanie doskonałości. Ta doskonałość nie wyraża sie poprzez słowa
mające estetyczne zabarwienie i generujące płytkie uczucia psychiczno-emocjonalne bez szacunku dla
środowiska, istot żywych, przyrody i waszych bliźnich. By rozwinąć miłość uniwersalną, której ideę
przekazali wam wielcy mistrzowie, trzeba być połączonym z Boskim Źródłem. Bez tego Źródła
jesteście pozbawieni tożsamości, bez względu na to, jak bardzo staracie się przekonać teoretycznie
samych siebie, że jesteście istotami światła. Istoty światła udowadniają swój poziom wzorowym
postępowaniem i najczulszą wrażliwością na ból i cierpienia wszystkich istot żywych.
Godne pożałowania jest to, że wiele osób kanalizujących rzekome istoty światła oraz tych,
którzy twierdzą, że wibrują w świetle, zupełnie nie jest świadomych swoich niewłaściwych nawyków
oraz sprzecznych i demagogicznych pojęć zakłócających wieczne, uniwersalne wzorce życia i
ewolucji. Pragniecie pokoju na świecie, lecz kontynuujecie trwanie w paradygmatach, które podsycają
niezgodę i różnice. Wyparliście Boga Stwórcę z waszego życia poprzez pojęcia, w których brak miłości
i wrażliwości. Przyjęliście pojęcia Boga bezosobowego, obojętnego i oddalonego, który niewiele ma
wspólnego z Wszechświatem oraz waszym życiem. To odsunięcie na drugi plan Boskiej Obecności i
zastąpienie jej przez mistrzów i istoty światła jest życiowym i ewolucyjnym błędem, który doprowadza
do poważnego braku równowagi psychicznej, emocjonalnej i energetycznej. Dysfunkcje psychiczne i
fizyczne, przez które cierpicie, są konsekwencją łamania praw życia i ewolucji w podstawowych
aspektach takich jak odżywianie, brak zgodnego postępowania, egocentryzm oraz duchowe

oszukiwanie samego siebie. Nadal używacie prymitywnych zasad przetrwania takich jak rywalizacja,
nadmierna konsumpcja oraz niemoralne, nieetyczne wartości, które przeniknęły wasz system
społeczny.
Jeśli nie szanujecie waszego ciała, a to wymaga stosowania zdrowej i zrównoważonej diety,
która wyklucza spożywanie waszych braci zwierząt, nie będziecie mogli być współczujący dla
bliźnich. Taka postawa spowodowała, że człowiek stał się wrogi i niebezpieczny kreując wojny,
przestępstwa, eksploatację społeczną i seksualną, manipulację oraz inne barbarzyńskie czyny
przepełnione przemocą cechującą tylko istoty nierozumne. Współodczuwanie oraz inne duchowe cnoty
przejawiają się tylko wtedy, gdy rozumiecie, że wszystko jest święte będąc manifestacją Boskiej siły
stwórczej. Wszyscy jesteśmy z Nią powiązani, dzięki czemu możemy osiągać większe zrozumienie,
poznanie i objawienie Boga. W tym celu niezbędne staje się zintegrowanie podstawowej zasady
mówiącej, że wszelkie przejawy życia i samo życie są “ŚWIĘTE”. To poprzez życie boska iskra
przejawia boską energię a poprzez nią ewolucyjną świadomość. Boskość nie tylko jest miłością, jak
zostało wam to przekazane, lecz “KOCHA”. Jest to manifestacja boskiej, nieskończonej i wiecznej
osobowości. Każdy z nas jest malutką i indywidualną emanacją Boga, który poprzez szacunek i
nieskończoną dobroć oraz miłość, wyposażył nas w wolną wolę i możliwość odczuwania miłości.
Jest ważne, abyście zrozumieli, że celem miłości jest poświęcenie się woli tego, kto stanowi
obiekt naszej miłości, a tym ma być Bóg - Centralne Źródło, które wszystko zespala, utrzymuje i
dezintegruje. Pojęcie przynależności i tożsamości przeniknie bariery samolubstwa, gdy zrozumiecie, że
jesteście członkami określonej grupy światła, której paradygmaty duchowe są określone. Nadszedł
czas, abyście zrozumieli, że jedyną filozofią, prawdą oraz uniwersalnym paradygmatem jest “Ewolucja
i Łączność z Bogiem”. Wszystko inne jest nierzeczywistą demagogią duchową, która wkrótce się
zakończy.
Jesteście przestraszeni, gdyż wasze techniki medytacyjne, ćwiczenia energetyczne oraz
dyscyplina psychiczna i emocjonalna nie są w stanie rozpuścić troski oraz obaw o to, co może nastąpić
i o wasze fizyczne bezpieczeństwo. Wzorce duchowe nie są integrowane poprzez mentalne
przekonania, lecz tylko poprzez prawdziwą łączność z Bogiem, która pociąga za sobą bardzo
specyficzny stan bycia, odczuwania i działania. Co jakiś czas zmieniacie techniki, pojęcia i wartości
duchowe, ponieważ nie osiągacie wewnętrznego pokoju i harmonii. One mogą przejawić się tylko
wówczas, gdy wibrujecie w usposobieniu oddania i komunii z Boskością. Coraz bardziej jesteście
oddaleni od waszego Wyższego Ja i coraz bardziej łączycie się z waszym mentalnym ego, które
mylicie ze swą Istotą Świetlistą. Wznoszenie duchowe jest zawsze takie samo, niezależnie od
przestrzeni i czasu, w którym istniejecie. Wzorce życia i ewolucji są wieczne i dają się zastosować w
całej sferze kosmicznej. To wasze ego was zdradza, gdyż w istocie nie pragniecie wibrować w
zestrojeniu i współdziałaniu z Bogiem. Codziennie pojawiają się nowe metodologie o wymyślnych
nazwach, które jednak nie przejawiają pokory, łagodności ani prawdziwej łączności. Zanurzyliście się
w przepaści umysłowych i pseudo-duchowych dociekań, które zaćmiewają wasze, i tak już
wystarczająco nadwyrężone, duchowe postrzeganie.
Mentalne ego jest waszym najgorszym wrogiem i zniekształca duchową perspektywę
postrzegania wywołując zamieszanie, niepewność i strach, które trawią was nieubłaganie. Pycha
duchowa to wirus dziesiątkujący społeczność duchową aż do punktu osiągnięcia największego stanu
niepoczytalności, w który istota światła może popaść. Zaczyna wówczas myśleć, że jest Bogiem i
rozwijać fałszywe pojęcia duchowe, których skutki są zgubne na dłuższą metę. Staliście się
zwolennikami duchowego placebo, ponieważ momentami doświadczacie stanu ciszy psychicznej oraz
równowagi emocjonalnej. Jednak czas i okoliczności rozpuszczają go i wówczas opanowuje was
strach. Już najwyższy czas, byście dokonali podsumowania i szczerze skonfrontowali się z cieniami
ego, które niszczą wasze światło oraz duchową wrażliwość. Dopóki odsuwacie w waszym życiu Boga

na drugi plan, nie będziecie mogli być szczęśliwi, nie osiągniecie pokoju, harmonii wewnętrznej oraz
nie przejawicie szacunku i miłości dla innych. Słowa nie są najdoskonalszym mechanizmem
wyrażania. Są nimi uczucia i postępowanie będące przejawem waszej prawdziwej łączności ze
Źródłem.
To, co nastąpi w tym roku będzie odzwierciedleniem ewolucyjnego podsumowania, którego
dokonacie. Dopiero wówczas Ziemia i Niebiosa zostaną doprowadzone do harmonii. Strach,
najbardziej pedagogiczna i pełna mocy emocja, uaktywnia się, gdy nie rozumiecie, że jesteście
nieśmiertelni i że tę nieśmiertelność otrzymujecie, gdy współpracujecie ze Źródłem Miłości - Bogiem.
Jesteście boskimi jednostkami służby zaprojektowanymi by kochać i służyć bezwarunkowo Boskości.
Taka jest natura wszystkich istot światła. Istota Światła pozostaje w dostrojeniu i współdziałaniu z
Boską wolą, gdy używa wolnej woli oraz umiejętności wyboru w pełnej miłości służbie dla
Nieskończonego Stwórcy. Oto podsumowanie, którego Sfery światła pragną, abyście dokonali, by
wznoszenie duchowe uaktywniło waszą świadomość nieśmiertelnego światła przejawiającą się we
wszystkich dziedzinach waszego życia.

