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Błogosławieństwo, wnikliwość i wewnętrzna siła dla was wszystkich, duchowych alchemików
zaangażowanych w indywidualny i planetarny skok ewolucyjny.
Istnieje bardzo wiele zagadnień związanych z rozwojem i duchową transformacją jednostki jak
również całego porządku kosmicznego. Jednak hierarchie duchowe wybierają tematy najbardziej
adekwatne dla obecnej sekwencji i okoliczności, w jakich znajduje się kolektyw światła waszej planety.
Przedstawię dziś zagadnienie o niezwykłym znaczeniu stanowiące podstawę kosmicznej ewolucji.
Moją intencją jest przekazanie wam takiego przesłania, które dzięki waszej integralności oraz
duchowej szczerości pomoże spojrzeć na transformację z konstruktywnej i harmonijnej perspektywy.
By wam się to udało, musicie być niezwykle czujni w odniesieniu do mentalnego Ego, które stanowi
katalizator procesów ewolucyjnych. Wówczas wasza duchowa metamorfoza przebiegnie we właściwy
sposób, bez traumatycznych sytuacji, odrzucenia czy oporu jakiegokolwiek rodzaju.
Zasadniczą intencją Wyższych Sfer Światła jest dostarczanie właściwych reguł,
umożliwiających przejście waszych procesów z sukcesem, w harmonii i duchowym zrozumieniu.
Czasami przesłania, które wam przekazujemy, mogą wydawać się nieco agresywne, ale jest to tylko
przymusowa reakcja mentalnego ego stawiającego opór waszemu postępowi. Z tego powodu, drodzy
wojownicy kosmicznego światła, by móc skorzystać z Boskich przesłań, które otrzymujecie z planów
światła, istotne jest używanie stosownej wnikliwości. Dzięki niej odczytacie esencję przekazu i
będziecie świadomi, że chcemy wam pomóc. Oczywiście, nasze przesłania obieranie będą przez was
różnie, w zależności od poziomu ewolucyjnego osoby odczytującej przekaz. Pewne przesłania będą z
wami bardziej współbrzmieć i będzie to zależało od procesu, którego każdy z was doświadcza, co
oczywiście nie przekreśla wartości treści innych przesłań.
Poprzez kanał AtlantisAngelis, próbujemy przesyłać wiadomości o wysokim poziomie
duchowym, służące przede wszystkich operatorom światła. Przesłania, które przekazujemy są stosowne
do czasów i mogą zostać zastosowane w sekwencji ewolucyjnej, w której znajduje się planeta Ziemia
w początkach Ery Wodnika. Przedstawiane w nich duchowe paradygmaty ewolucji są wartościowe dla
tych wszystkich, którzy życzą sobie zintegrować wartości Nowego Człowieka wymagane, by móc
wibrować w nowej częstotliwości wibracyjnej. Jako rzecznik Wyższych Sfer, chciałbym was oświecić i
przekazać, że wszyscy bez wyjątku są objęci programem duchowego wzniesienia. Ale jako aspiranci w
stanie równoważenia ewolucyjnego, musicie spełniać podstawowe wymagania, by mogło to nastąpić.
Jest to logiczne i ma rację bytu; niezbędne zanim zaczniecie w pełni współbrzmieć z nowymi

koncepcjami, wartościami, postawami i zwyczajami właśnie rozpoczynającego się cyklu Wodnika.
Kiedy mówimy o transformacji, najczęściej sam termin już wywołuje w was napięcie i panikę,
co stanowi przymusową i pełną niezgody reakcję właściwą waszemu mentalnemu ego. Ale dla
wszystkich z was, którzy poznali i zbadali głębię planu mentalnego jest to coś, co powinniście
zaakceptować jako codzienność aż do osiągnięcia punktu, w którym nie będą występowały w was tego
rodzaju nieharmonijne mobilizacje emocjonalne. Wówczas pojawi się wystarczające zrozumienie
duchowe i intensywne pragnienie, by wykorzystać wielką okazję do rozpuszczenia ograniczeń
mentalnego ego izolującego was od procesu kosmicznej ewolucji. Negatywne reakcje na propozycje
wewnętrznej transformacji stanowią typowe uprzedzenia ego, które jako cień waszej Ekspresji
Świetlistej - Istoty Wyższej - dąży do trzymania was w izolacji od Wielkiego Prądu Miłości
ograniczając do żałosnego więzienia oddzielenia, nieświadomości i zamieszania.
Zatytułowałem ten przekaz „Pełne Miłości Pragnienie Transformacji”, ponieważ taka jest
wewnętrzna natura waszej Ekspresji Świetlistej: Kochać oraz być pełnym życzliwości i współczucia w
stosunku do siebie samych i procesów ewolucyjnych waszych współbraci. Oczywiście istnieje bardzo
zakotwiczony w waszym ciele mentalnym, związany z transformacją schemat cierpienia, przyłączony
w przeszłości w określonych warunkach kulturowych, społecznych i religijnych różnych inkarnacji.
Ale teraz czasy się zmieniły i macie wielką sposobność zanurzenia się w nurcie wewnętrznej
transformacji, ponieważ stanowi ona pierwotną przyczynę, dla której stworzona została manifestacja
kosmiczna i nieskończoność jej wszechświatów. Jesteście elementem odnowy i duchowego
wzniesienia, który Nieskończony Stwórca począł dla was wszystkich, bez wykluczeń żadnego typu. W
miarę jak wasz System Słoneczny przechodzi przez pas antymagnetyczny Galaktyki, zbliżacie się
coraz bardziej do ważnego punktu zagięcia ewolucyjnego, powodu, dla którego przygotowujemy was
poprzez nasze przesłania i przekazywane reguły działania.
Korzystając z duchowej percepcji, którą ofiaruje wam wasza Ekspresja Świetlista, kiedy
wibrujecie w pełni obecności w momencie uniwersalnego teraz, będziecie mogli odkryć to, że prąd
życia przepełniony jest niepowstrzymaną i nieuniknioną siłą mutacji. Wasze ciała mutują w każdej
chwili na poziomach komórkowych i atomowych, ale nie możecie tego spostrzec w stadiach
pośrednich transformacji, dopóki ta się nie zamanifestuje. Klimat waszej planety jak również
ukształtowanie powierzchni nie są takie jak pięć tysięcy lat temu, nie mówiąc o czasach jeszcze
wcześniejszych. Również wasza percepcja życia z czasem się zmienia. Wartości i koncepcje, które
akceptowaliście kiedyś nie są tymi samymi, które uznajecie dzisiaj. Wasze tendencje kulturowe,
edukacyjne, społeczne, zawodowe także ulegają zmianie, ponieważ stanowią część procesu
wewnętrznej transformacji. Ważne jest, by zawsze honorować przeszłe procesy transformacji,
ponieważ pomogły wam dojść do obecnego momentu i być teraz takimi, jakimi jesteście. Nawet, jeśli
były bolesne i agresywne z waszego punktu widzenia, wniosły swój wkład w rozwijanie wizji,
wrażliwości i nowego duchowego zrozumienia. Również na poziomie fizjologicznym, wszystkie
patologiczne procesy, których doświadczacie, mają cel ewolucyjny i transformujący prowadząc do
regeneracji określonych części waszego ciała i aktywacji witalnej energii, koniecznej dla cieszenia się
równowagą i współbrzmieniem z prądem życia i ewolucji.
Musicie zrozumieć, że w tym momencie waszej sekwencji wszystkie, mające miejsce
doświadczenia, stanowią odpowiedź na wasze pragnienia i potrzeby ewolucyjne. Z tego powodu ważne
jest, byście byli świadomi, że wasze pragnienia uaktywniając całą sekwencję myśli, emocji i reakcji
zamanifestują się w czasie w obszarze jurysdykcji biegunowości, byście mogli zebrać dane ewolucyjne
konieczne dla waszego duchowego wzrostu. Z tego powodu prosi się was o wyższy poziom
świadomości i obecności w obecnym momencie tak, by wasze doświadczenia ewolucyjne były
najbardziej jak jest to tylko możliwe harmonijne, regenerujące i transformujące. W tym celu, drodzy
wojownicy kosmicznego światła, konieczne jest wybieranie z płaszczyzny wyższego poziomu

świadomości celów i środków dla ich osiągnięcia. Wszystko zaś musi zbiegać się w bezinteresownej i
bezosobowej służbie stanowiącej najbardziej wzniesioną ekspresję Boskiej Miłości. Musicie sobie
przypomnieć, że miłość nie jest uczuciem, lecz bardziej świadomym działaniem dla Jedności i
współpracy z kosmicznym planem ewolucji, gdzie nie ma miejsca na osobiste interesy. Polega to na
rozwijaniu naturalnej i esencjonalnej tendencji waszej Ekspresji Świetlistej - pomagania innym, w
oparciu o braterskie i solidarne uczucia, w odzyskiwaniu ich Boskiej tożsamości.
By móc przejść transformację z perspektywy pełnego miłości pragnienia, musicie oczyścić
waszą świadomość zanieczyszczoną teraz przez wszelkiego rodzaju pragnienia osobistej chwały,
manipulacji oraz kontroli energii i życia innych istot ludzkich, jako mechanizmu wynagradzania
psychiczno-fizycznego. Egocentryzm stanowi wielką przeszkodę. Musicie dokonać jego transmutacji
w akcie bezosobowej służby poszukującej dobra innych. To, co wam tutaj przedstawiam nie jest
utopijne, lecz stanowi podstawę waszego oświecenia i esencjonalnej transformacji. W przeciwnym
przypadku pozostaniecie uwięzieni w światach rzeczywistości wirtualnej. To właśnie egocentryzm
powoduje niezgodę, konflikty i różne rodzaje przemocy królującej w prymitywnych światach, w
których dominuje nieświadomość.
Rok 2007 zakłada zaistnienie wstrząsu energetycznego i większego przyspieszenia
wibracyjnego na waszej planecie. Pociągnie to za sobą dostrojenia w jej polach magnetycznych i
grawitacyjnych wpływając szczególnie na wasze niższe ciała. Jeśli nie dostroicie się do poziomów
wibracyjnych, które zostaną uaktywnione w tym roku, wystawiacie się na kryzysy psychicznoemocjonalne mogące wywołać poważne patologie w waszych ciałach fizycznych. Dlatego zapraszamy
was i nakłaniamy do zakończenia procesów czekających na rozwiązanie, tych, które opóźnialiście aż
do obecnego momentu. Musicie wykazać się większą świadomością, by móc jasno i obiektywnie
odróżniać wsteczne i reakcyjne tendencje waszego ego od postępowych, popychających do
transformacji, pochodzących od Ekspresji Świetlistej. Gdyby we Wszechświecie nie zachodziły
procesy mutacji, nigdy nie moglibyśmy doświadczyć nieśmiertelnej i wiecznej natury Istoty. Poprzez
mutację instruuje się was, w jaki sposób zmodyfikować percepcję i zintegrować duchową wiedzę
pozwalającą na rozwój i zrozumienie, że jesteście poza przemianami materii w jej najbardziej gęstych i
subtelnych strukturach. Pamiętajcie, że wasz fizyczny wizerunek, zdeformowany przez relatywność
czasoprzestrzeni i okoliczności, które ją kształtują, stanowi tylko zagęszczoną ekspresję mentalnego
ego. Pełne miłości pragnienie transformacji stanowi więc wodnikowy paradygmat, który musicie
przyłączyć, by móc przejść ten kosmiczny moment i jego różnorakie sekwencje w harmonii, mądrości i
wewnętrznym pokoju, tym, czego wasza Istota dla was pragnie. Wymaga to całkowitej akceptacji
procesu, w który jesteście zaangażowani oraz rozwijania pełnej obecności i świadomości, że jest to
najbardziej stosowne dla waszego duchowego wzrostu. Kiedy osiąga się plany wyższej świadomości,
czy inaczej oświecenia, postrzega się procesy z perspektywy planu doskonałości, harmonii i
absolutnego piękna, jako elementy zamiaru i manifestacji Mocy Twórczej Boga. W stanie
nieświadomości wasze pragnienia pochodzą z planu egoicznego i z tego powodu są zgubne,
uwalniające bolesne dynamiki nawet, jeśli na początku może się wydawać, że jest zupełnie inaczej.
Dynamika transformacji sama w sobie niesie Boski Oddech Miłości Uniwersalnej, który jako Boska
Wibracja regeneruje i uaktywnia waszą Boskość z jej stanami pełni, harmonii, mądrości i
wewnętrznego pokoju jako naturalnymi konsekwencjami. To najbardziej drogocenne diamenty,
posiadane przez wielkich mistrzów i istoty o wysokim poziomie ewolucji kosmicznej, które pragną
podzielić się nimi z wami, ponieważ stanowi to jedyne i unikatowe źródło prawdziwego szczęścia
projektującego się w spiralach wieczności.
Z tego powodu, ukochani wojownicy kosmicznego światła, zapraszam was, byście w tym roku
w pełni otworzyli się na transformację niosącą w sobie nasienie Boskiej Miłości, która oświeci wasze
życie, świadomość i ewolucję. Cierpienie stanowi wyraz powstrzymywania Boskiego światła

transformacji, zanurzając was w destrukcyjnych i bolesnych dynamikach. Używając waszej duchowej
wnikliwości otwórzcie się na Wielką Kosmiczną Wibrację Transformacji: jest to kod - paradygmat
ewolucji - który Nieskończony Stwórca właśnie rozsiewa w całym Wszechświecie i wszystkich
istotach pragnących stać się częścią Nowej Ziemi i Nowej Ludzkości. Oto szczery i pełen miłości apel,
który Duchowa Hierarchia kieruje do was, by mogło zaistnieć odrodzenie i wzniesienie istot światła
błądzących w mrocznych i niezgodnych światach równoważenia ewolucyjnego, gdzie dualność
stanowi mechanizm transformacji i oczyszczenia. Nie szczędząc sił, wzmacniając swoją wolę i
wewnętrzną siłę użyjcie niezbędnych środków, by transformacja swoim światłem przeniknęła wasze
życie. W ten sposób poczujecie rozkosz świadomości tego, że wszystko, jako emanacja Miłości i Mocy
Twórczej Boga jest doskonałe i Boskie.
Wszyscy, bez wyjątku, jesteście kochani. Jako wojownicy światła macie moc dokonania swojej
transformacji stanowiącej narzędzie esencjonalne waszego ducha. Musicie teraz tego narzędzia użyć,
by odzyskać Boski status nieśmiertelnych Esencji Światła.
Koniec przekazu...

