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Niech wrażliwość i duchowa świadomość rozprzestrzeniają się w waszym codziennym
otoczeniu tworząc spiralę światła, mądrości oraz duchowej harmonii.
Chcemy dziś omówić niezmiernie ważne sprawy związane z wzrastaniem i duchowym
wzniesieniem, do którego wszyscy jesteście wzywani i do którego powinniście dążyć. Zalewa was
obecnie lawina informacji dotyczących różnych scenariuszy ewolucyjnych, mogących wydarzyć się w
ciągu tego roku, a dotyczących szczególnie celebracji 21 Grudnia. Pomysły są bardzo różne i
zaspokajają wszelkie gusta, lecz my możemy “kategorycznie stwierdzić”, że nie będzie miało miejsce
żadne spektakularne ani apokaliptyczne wydarzenie, jak twierdzą to niektóre źródła dezinformacji. Ta
szczególna data jest kodem kierunku, który naznaczy początek nowego cyklu zmiany wymiarowości
energetyczno-wibracyjnej uaktywniającej waszą kosmiczną świadomość.
Wszystko, co się wydarza, podlega parametrom, które muszą być zainstalowane na waszej
planecie oraz w ludziach, by tworzyć wir energii zmian ewolucyjnych przyczyniających się do
waszego rozwoju. Proces jest niezwykle złożony, lecz ważne, abyście byli świadomi, że przyczyni się
do zmiany waszej przyszłości oraz perspektywy życiowej. Oczyszczające energie pochodzące z
centrum Galaktyki, kodowane ponownie przez Słońce, są narzędziem uaktywniania i przemiany nie
tylko waszego genomu, lecz także duchowej świadomości.
Obecnie znajdujecie się w spirali intensywnych psychiczno-emocjonalnych turbulencji
uaktywniających stany cienia, które muszą zostać przetransformowane, abyście mogli zintegrować
wibracje i częstotliwości piątego wymiaru instalowane na planecie. Pomimo chaosu, lęku i niezgody,
przeważających w waszym otoczeniu planetarnym, istnieje prąd aktywacji ukrytych kodów
energetyczno-wibracyjnych, które wywierają wpływ na wasze życie i świat, w którym funkcjonujecie.
Zmieniają one holograficzną matrycę ograniczeń ewolucyjnych na taką, która otwiera was na łączność
z kosmiczną rzeczywistością przyspieszając jednocześnie waszą ewolucję. Będzie to powodować różne
zmiany w niższych ciałach, a zwłaszcza aktywować i zwiększać waszą duchową wrażliwość, która
zamanifestuje się w zintegrowanej i spójnej perspektywie życia.
W dobiegającym końca cyklu ewolucyjnym trwającym 26000 lat, warunki ewolucyjne na
waszej planecie związane były z przetrwaniem i równoważeniem karmicznych procesów
ewolucyjnych. Planeta zaprojektowana była, by umieszczać na niej istoty o niskim poziomie
ewolucyjnym i skłonnościach do przekraczania praw życia i ewolucji. Koegzystujecie z różnymi
typologiami ewolucyjnymi pochodzącymi z planet, z których byliście deportowani z powodu braku
zintegrowania istniejących tam wzorców ewolucji. W konsekwencji na Ziemi powstał konglomerat
grup etnicznych i ras, które, chociaż się różnią, mają wspólny mianownik, którym jest: “Dysfunkcja i
Konflikt kosmiczno-duchowy”. Chociaż może to być dla was trudne do przyjęcia, to wy jesteście
odpowiedzialni za tak godną ubolewania sytuację ewolucyjną, będącą konsekwencją nieprawidłowego
stosowania wolnej woli i mocy wyboru. W odróżnieniu od materii organicznej, jesteście istotami
obdarzonymi wolą, ale ze względu na słabość duchową i psychiczną, macie silną skłonność do

zmieniania rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu braku połączenia z waszą Świetlaną
Istotą oraz Kosmicznym Stwórcą. Oddzielenie zaćmiewa perspektywę rzeczywistości generując
zdeformowaną strukturę psychiczno-emocjonalną, utrzymującą was w czasoprzestrzeni ograniczenia
ewolucyjnego. To ewolucyjne ograniczenie blokuje wzrost i rozwój świadomości oraz duchowej
wrażliwości utrzymując wadliwy program, w którym fikcyjne ego przejmuję kontrolę nad życiem. Z
tego powodu, wszystko, co myślicie, czujecie, mówicie i robicie jest produktem dualistycznego filtru
ego, które pojawia się jako alternatywa waszego pragnienia i wyboru bycia oddzielonym od Boga.
To świadome oddzielenie tworzy nieskończoną ilość stanów ewolucyjnych, które oscylują w
zakresach częstotliwości dualności, prowokując różne okoliczności, sytuacje i dynamiki
egzystencjalne. Cierpienie i niepowodzenia, których doświadczacie, są wynikiem stanów świadomości
o większej bądź mniejszej wrażliwości duchowej. Gdy ta wrażliwość wzrasta, wasza częstotliwość
wibracyjna tworzy takie stany ewolucyjne, w których boska, duchowa wrażliwość jest niezwykle
głęboka i wysubtelniona. Dzięki temu procesowi przenosicie się w świat światła, w którym ta duchowa
wrażliwość stanowi mechanizm łączności oraz ciągłego i niezmiennego działania. Wzywa was do
połączenia się z waszą Istotą Świetlistą i zestraja z oktawą miłości boskiej. Gdy duchowa wrażliwość
jest mała, tracicie łączność ze swą Boską Istotą, z planem boskim i wyższymi poziomami duchowej
ewolucji. Dla niektórych życie stanowi tylko walkę o przetrwanie i wówczas przeważa egoizm oraz
niszczycielskie, agresywne skłonności. Wynikiem jest osobisty oraz interpersonalny konflikt,
frustracja, gwałtowność, agresywność w stosunku do innych, zniszczenie środowiska, ale także
duchowej wrażliwości.
Ilekroć niszczycie środowisko, znieważacie swą boską istotę i wyrządzacie szkodę sobie.
Czujecie się ofiarami życia i okoliczności, a w rzeczywistości jesteście odpowiedzialni za wszystko,
“co myślicie, mówicie i czynicie”. Jesteście mistrzami gry ewolucyjnej. W związku z tym koniecznym
i mądrym byłoby, abyście zmienili swe wsteczne zachowania i przywołali aspekt transcendentalny. Jest
to rzeczywistość wpływająca na strukturę biologiczną skrywającą teraz waszą Świetlaną Istotę.
Pożałowania godny stan waszej planety stanowi rezultat degradacji cywilizacji, w której króluje
jeszcze niedorzeczność i krzywdzenie innych jako stan obowiązujący i normalny.
Nie chcemy przedstawiać przyszłości w fałszywym świetle, ponieważ byłoby to wykroczeniem
i oszustwem z naszej strony. Oferowana jest wam sposobność wyzwolenia, ale pociąga to za sobą
całkowitą zmianę dysfunkcyjnych myśli, zachowań oraz postępowania, które nieubłaganie prowadzi do
popełniania błędów a w konsekwencji do konfliktów i cierpienia. Przyszłość jest w waszych rękach i
chociaż sfery kosmicznego światła nadzorują plan uwolnienia dla waszej planety, wymagana jest
współpraca z waszej strony i przyjęcie pełnej odpowiedzialności. Transformacja stanowi indywidualny
proces, przez który wszyscy musicie przejść jako mistrzowie gry. Macie duchową siłę stwórczą, by
tworzyć lub niszczyć samych siebie. Wszystko stanowi kwestię duchowej wrażliwości, którą
powinniście uaktywniać, zaś zmienianie dysfunkcyjnych wzorców ewolucyjnych, wpływających na
wasz duchowy rozwój, wymaga głębokiego osobistego zaangażowania.
Siły światła i ciemności istniały zawsze jako część programu edukacyjnego w niższych, takich
jak wasz, światach podlegających ewolucji. Dlaczego? By dać sposobność dokonywania wyborów i
doświadczania zgodnie z nimi harmonii, pokoju, jedności oraz boskiej miłości albo oddzielenia,
konfliktów i cierpienia. Odzyskiwanie duchowej wrażliwości jest procesem ponownego połączenia ze
Stwórcą Kosmicznym w celu zrozumienia, że jesteśmy istotami boskimi, poczętymi by służyć i kochać
bezwarunkowo, a przepływająca przez nas miłość decyduje o jakości naszego życia. Światło i
ciemność to dwa aspekty tego samego Boskiego Źródła. Powstały w nieskończonej dobroci i
współczuciu, byśmy mieli możliwość wyboru i doświadczania. Wszystko jest częścią programu
ewolucyjnego procesu, który stopniowo pozwala zamieniać opcje konfliktowe i bolesne na harmonijne
i pełne miłości.

Znajdujecie się w punkcie zwrotnym ewolucji, a wszechświat oferuje wam sposobność
dokonania ewolucyjnego skoku kwantowego, jeśli tego właśnie pragniecie. Nie istnieją żadnego
rodzaju ograniczenia, ponieważ aktywna wrażliwość duchowa przenika czasoprzestrzeń, w której
żyjecie. Uwrażliwić się duchowo znaczy być świadomym swej wartości i duchowej siły pozwalającej
na ponowne połączenie z Bogiem będącym źródłem mocy, wiedzy i boskiej mądrości. Boskość nie jest
alegorią czy abstrakcyjnym pojęciem umożliwiającym dojście do szczytu duchowej ewolucji, lecz
nieskończoną i nieograniczoną rzeczywistością, która może przejawiać się w waszym życiu poprzez
służbę oraz braterską i bezinteresowną współpracę. Gdy przejawiacie duchową wrażliwość, wasze
postępowanie i stany cienia znikają, a wyłania się transcendentalny aspekt istoty nieśmiertelnego i
boskiego światła. Wówczas, odbijający się teraz w waszych psychikach i emocjach dualizm, zostaje
rozproszony, a nurt harmonii oraz pokój zaczynają kierować wszystkim w życiu. W ten sposób
kosmiczna, twórcza perspektywa wyłania się w waszych umysłach i sercach rozbrzmiewając symfonią
miłości i szacunku dla wszechświata, życia oraz samej ewolucji. Wrażliwość duchowa uaktywnia się
wówczas, gdy uznacie, że jesteście emanacją Boga. Waszym celem jest kochać oddając mu się
całkowicie i bez zastrzeżeń, by boski plan wzniesienia w pełni przejawił się w waszym życiu. Tylko
wówczas będziecie mogli cieszyć się pomyślnością, mądrością i duchową wiedzą prowadzącą do
niezniszczalnych, duchowych osiągnięć.
Miłość to wyważone i etyczne postępowanie przejawiające się poprzez słowa, myśli oraz
działania, które kreują współpracę, harmonię, mądrość, empatię oraz porozumienie z bliźnimi. Miłość
zastępuje i rozpuszcza, skrywające się w ciemnych zakamarkach niezgody i ignorancji maski ego,
będące źródłem cierpienia i konfliktów na waszej planecie. Jesteście dziećmi Nieskończonego Stwórcy.
Gdy prosicie o Boską Łaskę i synchronizujecie się z prawami kosmicznymi, otrzymujecie bezgraniczne
egzystencjalne wsparcie, pomyślność oraz obfitość. Uaktywniajcie więc wrażliwość duchową
pamiętając w każdym momencie o tym, by przejawiać ją w waszych uczuciach, myślach oraz
działaniach kreujących spiralę braterskiej, solidarnej miłości między wami i Matką Ziemią.

Pytania:
Czy tajny rząd planuje jakieś dramatyczne wydarzenia, by szerzyć strach w społeczeństwie?
Tak. Istnieją różne scenariusze, których celem jest przyspieszenie realizacji głównego projektu
opanowania Ziemi pod jednym światowym rządem.

Czy może to nastąpić poprzez atak Izraela na Iran?
Jest to jedna z planowanych opcji, lecz byłaby dla was tragiczna. Rosja, a następnie Chiny, włączyłyby
się, by bronić Iranu. To mogłoby doprowadzić do międzynarodowego konfliktu wojennego.
Czy istnieje prawdopodobieństwo wywołania fałszywego zamachu na olimpiadzie, by następnie
możliwy stał sie atak przeciwko islamskim terrorystom związanych z Iranem?

To jeszcze jedna opcja, którą ciemne siły rozpatrują jako mechanizm wywołania konfliktu między
Chinami, Rosją i resztą państw NATO. Główna strategia tajnego rządu polega na zdestabilizowaniu
sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, co dałoby pretekst, by interweniować i znieść
suwerenność oraz wolność ludzi i narodów.
Czy w planach ciemnych sił istnieje rzeczywiście zamysł projekcji holograficznej najazdu innych
cywilizacji, jako jeszcze innej alternatywy programu kontroli i opanowania planety oraz
ludzkości?
Ciemna strona świadoma jest, że istnieją bardzo potężne kosmiczne siły światła monitorujące jej
działalność i boi się, że może dojść do interwencji gwiezdnej, która mogłaby zniweczyć jej plany. Te
kosmiczne siły światła dały już próby swojej obecności dezaktywując arsenały nuklearne i wpływając
na systemy komunikacji przestrzennej oraz informatycznej. Ciemne siły są jednak zdeterminowane, by
wykonać swój plan kierowany przez inwolucyjne cywilizacje pozaziemskie pragnące utrzymać
hegemonię na waszej planecie.

