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Z planów ewolucji kosmicznej przesyłam wam światło, siłę i Boską Świadomość, by
przepełniły i transformowały waszą Istotę Esencjonalną.
Temat, który zamierzamy dzisiaj poruszyć jest niezwykle ważny dla tych wszystkich, którzy
pragną przyłączyć pięciowymiarowe kody wibracyjne nowej wodnikowej świadomości. Jeśli
wybraliście drogę duchowego wzrostu, pociąga to za sobą totalną transformację i fakt przyjęcia waszej
duchowej świadomości. Do Boskiego Planu przybliża was świadomość bycia istotami nieśmiertelnego
światła unoszącymi się w spirali kosmicznej ewolucji. Wszyscy posiadacie jednak różnego rodzaju
zakotwiczenia powodowane przez mentalne ego skłaniające was do odłączania się od zasad ewolucji.
Zakotwiczenia te przyczyniły się do powstania różnorodnych schematów, które was warunkują
psychicznie, emocjonalnie i genetycznie powodując niezgodne dynamiki, wpływające na wasz
hologram energetyczny.
Wzrastaliście w reakcyjnej kulturze, której celem jest przeżycie w najtrudniejszych warunkach
wywołujące w ludzkich istotach strach i frustrację. Postawa wobec życia, poprzez wasze myśli,
pragnienia, wypowiedzi i działania, ukazuje wasz poziom świadomości. Kiedy mówimy o alchemii
wewnętrznej transformacji odnosimy się do procesu, w którym zmienia się percepcję, wartości i
koncepcje. Transformacja oznacza całkowite zburzenie infrastruktury psychiczno-emocjonalnogenetycznej, prowadzące do przyjęcia nowych kodów duchowej aktywacji, bez czego każda zmiana
będzie tylko powierzchowną zmianą mentalnego ego.
Jesteście istotami kosmicznymi posiadającymi pełną mocy duchową genetykę. Nie
zachowujecie się jednak jak istoty kosmiczne, dlatego wynikające z tego okoliczności prowadzą was
do ulepszania waszej integralności. Fakt znajomości duchowej tożsamości nie jest wystarczający.
Musicie to odzwierciedlić w waszym zachowaniu. Trudno wam zaakceptować te obserwacje, ponieważ
jesteście warunkowani przez egocentryzm, waszego najgorszego wroga, który przeszkadza wam w
otwarciu się na światło wewnętrznej transformacji. Intelektualny dogmatyzm i mentalne uprzedzenia,
są przyczyną wszelkiej niezgody pomiędzy wami, Poszukiwaczami Ewolucyjnymi. Jaka jest przyczyna
całej tej niezgody? Egocentryzm, który jako katalizator i środek pobudzający waszą ewolucję, nakłada
się na wasz duchowy rozwój.
Jesteście synami Wszechświata kształconymi w ziemskiej szkole, by zrozumieć, że istnieje
tylko jedna zasada „Braterskiej Bezwarunkowej Służby”. Wyższe cywilizacje pracują w synergii i
harmonii jako elementy programu kosmicznej ewolucji. Cywilizacje te znajdując się na szczycie,
poprzez poziom duchowej świadomości oraz swoje dostrojenie do praw kosmicznych i programu

rozwoju ewolucyjnego równoważą mutacje Wszechświata. Obecne czasy są czasami duchowej
współpracy, w której zbiegają się uniwersalne zasady miłości, solidarności i braterskiej współpracy dla
dobra wszystkich oraz kosmicznej ewolucji. Jesteście kolektywem mniejszości, który nie ma jeszcze
żadnego wpływu na resztę ludzkości i jeśli nie zaczniecie poszukiwać zbieżności pomiędzy wami,
program skoku ewolucyjnego będzie się opóźniał. Niezwykle ważne jest, by zrozumieć znaczenie
momentu historyczno-ewolucyjnego, w którym żyjecie i odstąpić od reakcyjnych postaw
niewłaściwych istotom dostrojonym do praw kosmicznej ewolucji.
Nie będziecie inspirować innych, dopóki wasza postawa nie będzie korespondowała z nowymi
paradygmatami wodnikowej ewolucji, które musicie znać i stosować w swoim życiu. Zachowanie to
stan bycia a nie układ okoliczności. Ma to być stały stan postrzegania, odczuwania i emanacji. Musicie
dołożyć wszelkich starań, by to duchowe zachowanie przeniknęło do wszystkich dziedzin waszego
życia, tak byście mogli doświadczyć, co oznacza alchemia wewnętrznej transformacji. Jesteście jeszcze
zakotwiczeni w odziedziczonych po przodkach egocentrycznych parametrach przeżycia. Proces
duchowego oczyszczenia jest konieczny, byście oczyścili wasze ego, które jak rakotwórczy wirus
niszczy duchową wrażliwość.
Wasze słowa nie będą miały siły oddziaływania na innych ani wasze otoczenie, dopóki nie będą
wibrowały w czystości serca, poza obszarem jurysdykcji mentalnego ego. Ambicje mocy, kontroli i
manipulacji energiami stanowią wielką przeszkodę waszego postępu duchowego. Mimo, że
przestrzegacie pewnej dyscypliny, stosujecie rytuały i różnego rodzaju terapie, waszym celem nie jest
dostrojenie się do programu ewolucji kosmicznej. Egocentryzm jest przykryty maską „Wirtualnej
Duchowości”, którą przejawiacie w pewnych momentach. Musicie zrozumieć, że dostatek, harmonia i
wewnętrzny pokój zależą od waszego oddania Boskiemu Planowi w sposób bezwarunkowy.
Egocentryczne potrzeby, które pragniecie skonkretyzować poprzez wasze duchowe praktyki
zaćmiewają wasze połączenie z Istotą Esencjonalną oraz Boskim Źródłem. Brakuje wam prawdziwego
przekonania i oddania, by móc zaakceptować Boski Zamiar i udowodnić waszą integralność oraz
duchową szczerość. Kiedy okoliczności są nieprzychylne, zdradzacie i odchodzicie, ponieważ brak
wam wnikliwości, by odczytać skrywające się za okolicznościami przesłanie. Nie możecie usłyszeć
głosu Wszechświata, ponieważ wasze umysły są zablokowane przez cienie ego.
Wasze zachowanie zdradza was, ponieważ nie koresponduje z waszymi przekonaniami ani
uniwersalnymi zasadami ewolucji. Nie czynicie więc postępów i napotykacie tyle przeszkód
pojawiających się, by poddać was próbie i pomóc wam się otworzyć. Dlaczego wielcy mistrzowie
rozgłaszali swoje przesłania i odzyskali połączenie z Boskim Źródłem? Ponieważ byli w pełni
świadomi swego połączenia z Boskim Planem i respektowali wolę Stwórcy, aż do poświęcenia swego
ego w ogniu Boskiej Woli, co stanowiło akt najwyższego poddania się i oświecenia. Jesteście
uwarunkowani przez wasze osobiste interesy i dlatego te są atakowane, gdy je objawiacie. Wszystko to
jest symptomem waszego słabego rozwoju duchowego i nieświadomości. Czy rozumiecie, że jesteście
ofiarami swojego ego, które przeszkadza wam wznieść wasze duchy na najwyższe poziomy światła?
Wróg znajduje się w waszym wnętrzu, ukrywając się na różne sposoby, wyprowadzając z
równowagi wasze emocje, waszą psychikę i genetykę. Egocentryzm prowadzi was do niewłaściwego
zachowywania się, mówienia w sposób nieracjonalny i negatywnego myślenia. Tylko poprzez
intensywny i stały program świadomego oczyszczania będziecie mogli stopniowo ograniczyć wpływ
mentalnego ego. W tym celu musicie uaktywnić duchowe zachowanie oparte na wartościach,
zwyczajach, postawach i koncepcjach ewolucji kosmicznej, które musicie stosować w waszym
codziennym życiu. Duchowość nie jest wtórnym aspektem waszego życia, ale Waszą Właściwą
Esencją, którą odżywialiście przez liczne życia. Jesteście esencjami nieśmiertelnego światła
znajdującymi się w trakcie eksplorowania różnorodnych możliwości rzeczywistości wirtualnej. Jednak
pozostajecie uwięzieni w śmiertelnym labiryncie, który z czasem niszczy waszą wnikliwość i duchową

wrażliwość.
Duchowe zachowanie stanowi syntezę wewnętrznej metamorfozy wykluczając wszystkie
śmieci ego, które jak pasożyty przykleiły się do waszego ciała światła. Nadszedł moment stawienia
czoła wyzwaniu, które Wszechświat wam proponuje, byście mogli przeniknąć w nowy cykl kosmicznej
ewolucji. W przeciwnym wypadku zostaniecie wykluczeni i zdeklasowani. To nie są czasy
egocentryzmu, ale Decentralizmu, który zburzy bariery separacji i niezgody. By dokonać waszej
transformacji w „jednostki Kosmicznej Bezinteresownej Służby” musicie przestać wierzyć waszemu
ego, które mówi, że podlegacie jego programowaniu. Tylko w ten sposób, będziecie mogli cieszyć się
pięknem, harmonią i wewnętrznym pokojem, które są cechami Istoty Esencjonalnej w stanie
uwolnienia od mentalnego ego. Od was zależy wasza przyszłość oraz wzniesienie duchowe i
planetarne, które musicie pobudzać poprzez uaktywnianie duchowego zachowania. Powinniście z siłą
przeciwstawiać się niestosownym i destrukcyjnym potrzebom mentalnego ego, które wami manipuluje
poprzez wasze ambicje mocy, przyjemności i kontroli energii.
Jesteście wojownikami światła, których Wszechświat właśnie przywołuje do Wielkiego
Kosmicznego Stołu Ewolucji, by poprzez wasze wzniesienie duchowe mógł nastąpić nowy cykl
duchowego przebudzenia. Jesteście dziećmi nieśmiertelności, które zaadoptowały paradygmaty
rzeczywistości wirtualnej utrzymujące was w fikcyjnym świecie cierpienia i destrukcji. Przywołuję was
i nalegam, byście odzyskali utraconą duchową godność, ponieważ wasi gwiezdni bracia pragną was
wznieść na podium dla ewolucyjnie wzniesionych.
Oto przesłanie otwarcia na nowy, właśnie rozpoczęty, cykl wibracyjny. Z wyższych wymiarów
światła pragnie przekazać je wam Asthar Sheran. Jesteście aktywnymi komponentami Wszechświata i
musicie zająć właściwe wam miejsce jako „Wojownicy Nieśmiertelnego Światła” podróżujący w
spiralach kosmicznej ewolucji.
Koniec przekazu...

