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Z Boskich Planów kosmicznej ewolucji błogosławię wam, by duchowa wrażliwość coraz
bardziej przejawiała się w waszym wnętrzu.
Wystąpię dziś jako rzeczniczka kosmicznej rady, by poruszyć temat dotyczący waszego wzrostu
i duchowego oczyszczania. W całym Wszechświecie istnieją różne gatunki ewolucyjne z
charakterystycznymi dla nich językami komunikacji. Stosownie do posiadanego przez daną cywilizację
poziomu ewolucyjnego jej język jest coraz bardziej oczyszczony i ma moc przekazywania mądrości,
braterstwa oraz miłości.
W waszym świecie funkcjonuje wiele języków ze swymi cechami charakterystycznymi i
koncepcjami odróżniającymi jedne języki od innych. Mowa jest ważnym aspektem waszego życia,
ponieważ wszystkie dokonywane przez was transakcje, opierają się na przesłaniu przekazywanemu
poprzez mowę. Język, w zależności od celu i poziomu ewolucyjnego osoby, będzie miał odmienne
oddziaływanie na innych. Stanowi on konkretną manifestację przepływającej przez daną osobę
kosmicznej energii przybierającej różne częstotliwości. W zależności od tego, w jaki się go używa
sposób, będzie powodował specyficzne skutki. To, czym jesteście, co myślicie i co czujecie,
przekazujecie poprzez wasze słowa. Język jako manifestacja dźwięku, zawiera kody mające
oddziaływanie konstruktywne bądź destrukcyjne. W zależności od waszego stanu mentalnoemocjonalnego, to, co przekazujecie wygeneruje harmonię, pokój, zgodę, braterstwo lub agresję,
napięcie etc.
Wszystko, co was otacza wpływa na was, ponieważ wszystko jest energią wibrującą na różnych
poziomach. Możecie zaobserwować, że osoby o wyższym poziomie kultury i wykształcenia używają
bardziej oczyszczonego języka niż ci, znajdujący się na poziomie niższym. Jednak tym, co
rzeczywiście czyni różnicę nie jest konwencjonalna kultura i wykształcenie, lecz poziom świadomości
i duchowej integralności. Konkretyzujecie wasze myśli i działania poprzez swoje wypowiedzi, które
wchodzą w relacje z wypowiedziami innych osób, by mogła następować komunikacja oraz wymiana
idei. Komunikacja stanowi centralny punkt życia, waszej ewolucji i stosownie do poziomu
świadomości i duchowej wrażliwości przekazujecie poprzez język wasze stany emocjonalne.
Język duchowej wrażliwości można rozwijać poprzez oczyszczanie swojej przestrzeni
wewnętrznej. Im pełniejsze jest wasze połączenie z Boskim Planem, tym większa będzie wasza
wrażliwość, zrozumienie i umiejętność współpracy. Plan mentalny, w którym żyjecie zazwyczaj, jest
pełen konfliktów, ponieważ funkcjonuje w oparciu o parametry podżegające do separacji, niezgody i
agresji. Mentalne ego nie zna wrażliwości opierającej się na wyższej wiedzy, która może rozpoznawać
i oczyszczać stany wsteczne i dysfunkcyjne. Język duchowej wrażliwości przejawia się stosownie do

duchowej kultury. Wymaga to świadomego i stałego wysiłku z waszej strony, by oczyszczać ego i jego
wszystkie cienie.
Życie i ewolucja stanowią zjawisko oparte na wrażliwości Mocy Twórczej Boga, która stanowi
część naszej Istoty Esencjonalnej i w różnych okolicznościach jest zaćmiewana. Jeśli jednak jest
częścią waszej Boskiej Esencji, potrzebuje tylko właściwego procesu uaktywnienia, byście następnie
mogli cieszyć się nią i kierować waszym życiem.
Za każdym razem, kiedy działacie w oparciu o prowadzące do dysfunkcji parametry ego,
generujecie skupiska chaotycznej energii, które obniżają waszą wibrację i zmniejszają duchową
wrażliwość. Język duchowej wrażliwości jest zdolnością współistniejącą waszej Boskiej Esencji, której
nie powinniście nigdy znieważać poprzez nieświadome postawy.
Na planie ewolucyjnym, na którym żyjecie, wszyscy i wszystko na was wpływa. Jedynym
sposobem transmutacji tych stałych oddziaływań energetycznych jest używanie kodu języka duchowej
wrażliwości wszystko harmonizującej i transformującej. Jest to moc pozostająca do waszej dyspozycji,
która pomoże wam rozwijać komunikację oraz braterskie i pełne życzliwości relacje. Nie jesteście
ofiarami nieświadomych zachowań i agresywnych postaw innych, ale waszego dysfunkcjonalnego
egocentryzmu, który pozostaje w stałej gotowości do wchodzenia w konflikt z innymi. Język duchowej
wrażliwości jest stanem ewolucji, który przejawia się stopniowo stosownie do waszego stałego
pragnienia transformacji i osobistej kultury.
Wszystkie konflikty pomiędzy ludzkimi istotami są powodowane przez niewłaściwe używanie
języka ukazując jednocześnie waszą niewrażliwość i duchową nieświadomość. Prąd kosmicznej
ewolucji stale ofiaruje wam sposobność rozpuszczenia śmietniska ego i uaktywnienia połączenia z
waszą Istotą Esencjonalną. Oczywiście proces taki wymaga metod i systematycznego wysiłku,
prowadzącego w końcu do uaktywnienia paradygmatów wyższej ewolucji, w której wibrują mistrzowie
i istoty światła Wszechświata. Łagodność, elegancja, serdeczność stanowią wrodzone ekspresje waszej
Istoty Esencjonalnej, która jest w trakcie budzenia się z nieświadomości i surowości ego. Pierwotny
język waszej Istoty Esencjonalnej jest językiem miłości, piękna i wrażliwości jako emanacji Miłości
Nieskończonego Stwórcy. Wszystkie napięcia, które znajdują się w waszym wnętrzu i które wyrażacie
w waszych codziennych działaniach są projekcjami ego, stale działającego na rzecz waszego
odłączenia się od Istoty Esencjonalnej.
Język duchowej wrażliwości pokrywa hipokryzja i agresja, kiedy waszym celem jest i
manipulacja Boską Energią i jej eksploatacja. Nie możecie nią manipulować ani jej eksploatować bez
wystawiania się na skutki, jakie takie postawy pociągają za sobą. Stanowi to środek harmonizujący
Wszechświata. Nie jesteście na Ziemi, by umacniać swoje ego, lecz by dokonać jego transmutacji jako
elementu waszego programu nauki. Za każdym razem, gdy pozwalacie sobie na wzburzenie kierowani
nieświadomymi i szkodliwymi impulsami ego oraz strefy mentalnej, pozostajecie uwięzieni w
negatywnych energiach, które są wówczas uwalniane. To stanowi przyczynę waszego cierpienia i bólu
stanowiąc jednocześnie element terapii transmutacji egocentryzmu. Kiedy wyrażacie się poprzez ego,
tworzycie energetyczne oddzielenie i konflikt z waszym otoczeniem oraz innymi. Gdy komunikujecie
się poprzez stan waszej Obecności, przekazujecie tylko zgodę, harmonię i miłość.
Jesteście Ewolucyjnymi Alchemikami a to pociąga za sobą odpowiedzialność i świadomość
tego, co robicie; waszych słów, myśli i uczuć. Oznacza to czujność i stałą świadomość w waszym życiu
tak, by nie pozwalać sobie na zachowania i postawy niestosowne. Ewolucyjny Alchemik zawsze
pozostaje świadom, że jego życie i energia muszą być skupione na wewnętrznej transformacji, do
której używa narzędzi w postaci czasu i okoliczności. Okoliczności i czas są waszymi najlepszymi
współpracownikami, ponieważ pomagają wam rozwijać paradygmaty wyższej ewolucji. Wszechświat i
Boskie Źródło są gotowe przyznać wam odkupienie i promować was na wyższy poziom ewolucji, ale

musicie żyć dostrojeni do duchowej wrażliwości. W waszym wnętrzu wyłania się nowa genetyka
ewolucyjna, którą Wyższe Sfery instalują na planecie. To ona uaktywnia właśnie waszą wrażliwość i
wdzięczność.
Metodyka rozwijania języka duchowej wrażliwości jest bardzo prosta. Wymaga tylko
współpracy i otwarcia z waszej strony. To kwestia osobistego wyboru, którego musicie dokonać,
ponieważ zadecyduje on o waszej przyszłości. Nie możecie pretendować do wzniesienia się na wyższy
poziom ewolucji bez spełnienia podstawowych warunków. Jedyne, co was oddziela od waszego
połączenia z Wszechświatem i wyższymi planami ewolucji to wasze surowe i niezgodne ego. Duchowa
wrażliwość jest stanem bycia waszej Istoty Esencjonalnej pozbawionej osobistych ambicji i pragnień
kontroli oraz chęci bycia gwiazdą na scenie. Natomiast wasz język wibruje zazwyczaj na poziomach
egocentrycznej zyskowności, która niszczy wasze dusze energiami negatywnymi.
Ponieważ nie znacie paradygmatów wyższej ewolucji i nie jesteście połączeni z prądem życia,
żyjecie w stałej frustracji, rozdrażnieniu i strachu. Te stanowią skutki działania waszego ego żywiącego
się waszą niewrażliwością i nieświadomością. Język ego jest uszczypliwy, złośliwy i agresywny,
stanowiąc mechanizm izolacji od Boskiego Prądu, którym pulsuje ewolucja i życie we Wszechświecie.
Jesteście światłem zaćmionym czasowo przez uwarunkowania psychiczne i egocentryczne, błądzącym
w labiryncie nieświadomości i duchowej niewrażliwości.
Nadszedł moment by rozważyć, co chcecie zrobić z waszym życiem i jakich doświadczeń
potrzebujecie, by uaktywnić duchową wrażliwość. Wszystko we Wszechświecie zostało poczęte, by
używać języka duchowej wrażliwości i komunikować się z Boskim Źródłem, co stanowi punkt
kulminacyjny ewolucji. Wasza Istota Esencjonalna pragnie uaktywnić kody języka wrażliwości, byście
mogli postrzegać i wibrować w wibracji współczucia, współpracy i braterstwa. Języki świata
mitycznego, w którym żyjecie, niszczą wnikliwość i duchową percepcję życia oraz ewolucji. Są to
języki oparte na manipulacji i eksploatacji otoczenia oraz innych form życia. Ten rodzaj komunikacji
jest stanem świadomości wstecznej prowadzącej jednostkę stopniowo do duchowego upadku.
Dysponujecie teraz narzędziami pomagającymi używać języka duchowej wrażliwości, by móc
rozpuszczać stopniowo cienie nieświadomości w oparciu, o które działa ego. Jesteście duchowymi
alchemikami mającymi moc transmutacji nieświadomości w pełnię i duchową wrażliwość, by w końcu
dostroić się do Mocy Twórczej Boga. Wasza Istota Esencjonalna zna tylko język duchowej
wrażliwości, który przywołuje połączenie i komunię z pięknem i miłością, które Bóg zdeponował w
waszym wnętrzu, byście kochali i byli kochani. Dzięki temu będziecie mogli cieszyć się poziomem
wyższej ewolucji, który trzecie tysiąclecie wprowadzi na waszej planecie i w waszym sercu. Moje
słowa wibrują z duchową wrażliwością, byście mogli przebudzić się i dostroić do Wszechświata oraz
Boskości.
Koniec przekazu...

