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Pozdrowienia i błogosławieństwa dla wszystkich duchowych pracowników planety Ziemi.
Ziemski magnetyzm zmniejsza się w wyniku oddziaływania promieniowania plazmowego
pochodzącego z centrum Galaktyki. Dzień 21 grudnia, data symboliczna dla ezoteryków i duchowych
działaczy waszej planety, stanowi moment osiągnięcia punktu zero. Oczywiście wiąże się on ze
zmianami geofizyczno-magnetycznymi, jak również energetyczno-wibracyjnymi planety Ziemi. Jak
widzicie, znajdujecie się na rozdrożu transformacji karmicznej i ewolucyjnej. W waszym świecie
ciągle jednak panują jeszcze inwolucyjne, wsteczne wartości, a wykroczenia przeciwko życiu oraz
samej ewolucji są nieustannie widoczne i dominują nad jej ochronnym i harmonizującym wpływem.
Wyższe plany światła, projektujące i nadzorujące wasze procesy ewolucyjne, ubolewają z powodu
waszego lekceważącego stosunku do boskiego porządku. Chociaż istnieje plan wyzwolenia, będzie
musiała nastąpić również kompensacja poprzez oczyszczenie ewolucyjno-planetarne, ponieważ
większość ludzkości znajduje się pod wpływem inwolucyjnych wzorców, zgubnych i niszczycielskich
dla planety, ekosystemu oraz cywilizacji. Na Ziemi dominuje nieświadomość, a egoizm oraz brak
moralnych, etycznych i duchowych wartości wzrastają. Ludzie krzywdzą siebie oraz inne istoty
dzielące z nimi przestrzeń ewolucyjną. Ponadto ingerujecie negatywnie w inne wymiary poprzez
doświadczenia nuklearne. Jeśli człowiek będzie nadal kontynuował swoje aroganckie zachowania,
będzie musiał stawić czoła serii ewolucyjnych środków zaradczych, mających na celu ograniczenie tej
niszczycielskiej dynamiki.
Rządząca wami elita przeczuwa możliwość zaistnienia wydarzeń w postaci kataklizmu
naturalnego. Przygotowuje się również do sztucznie sprowokowanej przez nią samą katastrofy, na
przykład nuklearnego konfliktu wojennego. Zaprojektowano różne sceny apokaliptyczne mające stać
się mechanizmem służącym kontroli zbiorowości ludzkiej. Jednak ci, którzy je przygotowali nie
wiedzą, że nie osiągną swego celu, ponieważ ich intencje znane są sferom światła. Nigdy nie doszło i
nie dojdzie do całkowitego przejęcia władzy przez istoty o wstecznych tendencjach. Historia
dokumentuje to doskonale. Mogą mieć wpływ przez krótki czas, co stanowi część strategii sfer światła,
która ma jednak pod kontrolą te istoty i stosuje w stosunku do nich różnego rodzaju środki zaradcze.
Istoty o wstecznych tendencjach sądzą, że technologia, którą dysponują, jest bardzo zaawansowana,
ponieważ ma moc masowej destrukcji. Nie uświadamiają sobie jednak, że same ucierpiałyby, gdyby
technologie te zostały użyte. Wiemy, że mają swe doskonale wyposażone miasta podziemne, które
jednak nie będą dla nich ratunkiem. Planeta Ziemia jest miejscem korekty, gdzie współistnieją istoty
światła i ciemności. Jest zatem miejscem konfliktowym, ale zarazem wielce pedagogicznym, dającym
sposobność korygowania nieharmonijnych koncepcji oraz wzorców zachowania.
Do końca tego roku burze słoneczne będą mieć różne poziomy nasilenia. Oczywiście będą
wpływać na strukturę geofizyczną i elektromagnetyczną waszej planety wywołując trzęsienia ziemi,
uaktywniając wulkany, powodując powodzie oraz zalewanie wybrzeży.
Pamiętajcie jednak, że jest to czas ludzkiej i planetarnej przemiany mającej na celu
oczyszczenie ludzkości i planety od wszelkiego skażenia. Najważniejsze dla was jest zharmonizowanie
się z planem boskim i wibrowanie w usposobieniu duchowej świadomości wykluczającej łamanie
kosmicznych praw życia i ewolucji. Zmiana ewolucyjna jest niezbędna i stopniowo ludzkość będzie

musiała wybrać drogę światła oraz boskiej harmonii lub konfliktu i zniszczenia. Na razie to ciemność
przeważa w umysłach i sumieniach ludzi. Jednak w każdej chwili mogą oni uaktywnić w swoim
wnętrzu światło duchowej wrażliwości.
Niezwykle istotne w tym momencie jest zrozumienie tego, że wasza planeta znajduje się w
punkcie zwrotnym ewolucyjnego przejścia, co powoduje geofizyczne i magnetyczne regulacje,
właściwe dla całości procesu. Istnieje jeszcze inny istotny czynnik, a jest nim zbiorowa karma, która
musi zostać zrównoważona. Nie biorą tego pod uwagę osoby ze świata duchowości ani naukowcy. Ma
teraz miejsce lekkie odchylenie osi magnetycznej mogące wywołać trzęsienia ziemi. Jednak
modyfikacja ta jest realizowana przez dowództwo Konfederacji Intergalaktycznej jako część procesu
zmiany częstotliwości energetycznej i wibracyjnej Ziemi. Jest to czas wielkich przemian
indywidualnych i zbiorowych, które przyczynią się do uaktywnienia wrażliwości oraz duchowej
świadomości u wielu osób.
Oczywiście istnieje cały mechanizm rozprzestrzeniania teorii oraz wiadomości
apokaliptycznych. Zarządzająca zbiorowość inwolucyjna używa go jako narzędzia kontroli mas.
Następuje jednak wiele zdarzeń o małej i średniej skali, które mają miejsce nie z powodu prowokacji
strony inwolucyjnej, lecz dlatego, że stanowią czynnik procesu wznoszenia się i zmian ewolucyjnoduchowych ludzkości. Planeta jest w procesie odnowy i przemian mających zneutralizować
zniszczenia w środowisku spowodowane przez waszą cywilizację. Zachodzą procesy przemian
biochemicznych, fizycznych i elektromagnetycznych, które wychodzą poza wasze możliwości
zrozumienia, a stanowią części programu ewolucji duchowej. Te procesy są pobudzane i kontrolowane
przez hierarchię galaktyczną i sfery kosmicznego światła, a wywołują je radioaktywne emanacje z
plazmowego centrum Galaktyki. Następują ogromne zmiany galaktyczne wpływające nie tylko na
planetę Ziemię, ale na cały Układ Słoneczny. Takie kosmiczne wydarzenia zawsze miały miejsce
stanowiąc część ewolucyjnych dostrojeń na waszej planecie. Nie zostały w pełni udokumentowane,
ponieważ istniejące wówczas cywilizacje nie były zdolne całkowicie ich zintegrować i zniknęły z
powierzchni Ziemi.
Znajdujecie się na progu cyklu ewolucyjnego, w którym dominuje regeneracja oraz
transformacja struktur geofizycznych i magnetycznych nie tylko samej planety, ale całego systemu
społecznego. To niezbędne oczyszczenie ewolucyjne i duchowe pobudza wasze wrastanie i
przygotowuje teren dla nowej cywilizacji oraz istot ponadludzkich o kosmicznej świadomości. Zmiana
będzie odbywać się fazami w kolejnych ziemskich kwadrantach magnetycznych. Zdarzenia
ewolucyjne nie są nieprzewidywalne. Podlegają planowi ewolucji kosmicznej nadzorowanej przez
sfery światła i mają wpływ również na społeczność inwolucyjną. Priorytetowe jest teraz
zorganizowanie nowej planetarnej struktury energetycznej i wibracyjnej, by pozbawić wpływu istoty o
tendencjach wstecznych, które nie będą mogły funkcjonować w piątym wymiarze z powodu swych
niskich częstotliwości.
Bądźcie pełni pokoju, ponieważ nie jest to koniec świata, lecz tylko zakończenie dynamiki
wzorców energetycznych i wibracyjnych cywilizacji lekceważącej prawa życia i ewolucji. Wybór
istnieje po to, by uwieczniać wartości oraz uniwersalne zasady ewolucji a wykorzeniać jednostki oraz
grupy społeczne, które zakłócają harmonijny, duchowy rozwój planety oraz cywilizacji. Wszystkie
konfliktowe sytuacje, których doświadczacie, stworzyliście sami na skutek waszej nieświadomości
oraz wstecznych skłonności. Nadszedł teraz czas podsumowań na poziomie osobistym, czas
duchowego odnowienia. Okoliczności natomiast są nadzwyczajnym mechanizmem pobudzającym was
do zmiany wzorców zachowania oraz zniekształconego odbioru waszej rzeczywistości. Powtarzamy,
że wszystko stanowi proces ustanowiony przez sfery światła i “NIE JEST KOŃCEM ŚWIATA”, a
tylko końcem czasów reakcyjnych myśli, zachowań i pojęć.
Jeśli chodzi o Nibiru, informujemy was, że jest planetoidą, która przemknie koło waszego
Układu Słonecznego jak herold bogów ogłaszając wielkie zmiany oraz transformację ludzkoplanetarną. Nie musicie się niczego obawiać rozumiejąc, że wszystko, co dzieje się na waszej planecie

jest niezbędne, by światło, prawość, miłość i wartości duchowe zaistniały tutaj w pełni swojej mocy.
Nie jest przewidziany żaden kataklizm na skalę planetarną, jednak stopniowo będą następować
trzęsienia ziemi i ożywienia wulkanów w różnych rejonach kuli ziemskiej. Pragniemy uściślić, że
określone tereny zamieszkałe i całe ziemskie półkule geofizyczno-magnetyczne będą oczyszczane w
ciągu tego roku. Sfery światła kontynuują swój nieunikniony program pozbawiania wpływu kolektywu
inwolucyjnego, który obecnie jeszcze panuje i ma decydujący wpływ w waszym świecie. Sugerujemy,
byście oddzielili się od wszelkich wiadomości negatywnie wpływających na wasz stan psychologiczny,
emocjonalny i energetyczny. Nie będziecie mogli ominąć tego, co musi nastąpić, gdyż jest z góry
ustalone i stanowi część waszego duchowego wzrastania. Nie zawsze to rozumiecie i wówczas
postrzegacie wydarzenia jako negatywne. Najważniejsze dla was jest, abyście zawsze byli zestrojeni z
Boskim Źródłem, strzegli swego wnętrza oraz pozostawali w stałej łączności z waszym aspektem
transcendentalnym. Światło pochodzi z waszego wnętrza oraz z połączenia z Boskością, a nie z
zewnątrz, ze zniekształconych przez teorie i apokaliptyczne wiadomości umysłów powodujących
zamieszanie i chaos w waszym życiu.
Otwórzcie się na światło i łaskę boską, by wasze życie zawsze było źródłem harmonii, pokoju,
szczęścia i pomyślności duchowej oraz materialnej. Plan boski bierze pod uwagę absolutnie wszystko i
takie podejście stanowi podstawę pracy mającej na celu zwiększanie waszego zrozumienia i poddania
się boskim planom, które zawsze dążą do waszego najwyższego dobra.

