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Pozdrowienia dla wszystkich operatorów światła planety Ziemi, którzy połączyli się z prądem
wzniesienia i wewnętrznej transformacji.
Pragnieniem duchowych hierarchii wszechświata jest to, by wasza planeta zintegrowała się z
prądem myśli kosmiczno-duchowej. My, członkowie Konfederacji Intergalaktycznej, dyskretnie
nadzorujemy z wyższych wymiarów program duchowego wzniesienia ludzkości. Najważniejsze,
byście indywidualnie byli świadomi potęgi ewolucyjnego wydarzenia, przez które przechodzi wasza
planeta i ludzkość. Wszyscy jesteście wzywani, by uczestniczyć w tym wydarzeniu mogącym
przynieść niezwykłe skutki dla całej cywilizacji.
Nadszedł moment, w którym zdecydujecie, czy współpracować, czy nie, z Wodnikowym
projektem ewolucyjnym, który będzie realizowany na Ziemi. Najważniejsze jest byście zdawali sobie
sprawę, że wasza współpraca jest istotna, jeśli rzeczywiście pragniecie uniknąć nieharmonijnych
okoliczności, które mogą wygenerować chaos i kolektywne cierpienie. Potrzebujemy utworzyć "masę
krytyczną" ludzi, którzy będą w stanie odbierać nową częstotliwość i staną się dla niej kanałami, jak
również dla ponadludzkich wartości wprowadzanych na Ziemi. To wymaga szczerego i uczciwego
zaangażowania z waszej strony, byśmy wspólnie mogli pobudzić i zainstalować nowe paradygmaty
duchowej ewolucji. Pociąga to za sobą otwarcie duchowej świadomości pozostającej w nierozwiniętym
stanie w ostatnim ludzkim cyklu ewolucji.
Otwarcie duchowej świadomości jest zaangażowaniem wymagającym waszego oddania,
integralności i gotowości. Przypominamy wam, że jesteście odpowiedzialni za swoją ewolucję, a my
tylko ułatwiamy ją dając wskazówki działania, które mogą przyspieszyć proces wewnętrznej
transformacji. Ważne, byście byli świadomi, że wewnętrzne zmiany mające miejsce w waszym życiu
wpływają na scenę, na której żyjecie. Wszystko jest wzajemnie powiązane i, jako zwolennicy ludzkoplanetarnej transformacji, ponosicie odpowiedzialność za zaangażowanie się i skonfrontowanie z
godnością z wyzwaniami oferowanymi przez cykl Wodnika. Nasze przesłania mają was uwrażliwić i
przebudzić z duchowego letargu, w którym pozostajecie pogrążeni. Wasz System Słoneczny
przechodzi poprzez wir energii o wysokiej częstotliwości, emanujących z centrum Galaktyki, a to
pociąga za sobą silne przemiany na wszystkich poziomach oraz wielkie zmiany geofizycznomagnetyczne na planecie. Oznacza to, że wasze ciała i wszystkie inne struktury biologiczne będą
podlegać temu oddziaływaniu galaktycznego promieniowania o szerokim spektrum ewolucyjnym.

To, ukochani świetliści, ziemscy operatorzy, pociąga za sobą rozwijanie określonej postawy,
świadomości i ponadludzkiej wrażliwości, które pozwolą wam zintegrować się z wibracyjnymi
archetypami piątego wymiaru, wywołując jeszcze większe i głębsze otwarcie świadomości i duchowej
wrażliwości. Próbuję w ten sposób wyjaśnić, że nadszedł moment, w którym odłączycie się od swego
rodowego ludzkiego bagażu, by przetransformować w nowych ludzi (nadludzi) z kosmiczną genetyką
ewolucyjną o wysokiej częstotliwości i wyższym spektrum wibracyjnym. Nie wszyscy z was będą
zdolni, by zainstalować i zintegrować się z tymi ewolucyjno-wibracyjnymi archetypami, ale
oddziaływanie tej wibracji pomoże wam rozpuścić zgromadzony negatywny ładunek, oczyścić sfery
mentalne i niższe ciała. Ci, którym uda się zintegrować z nowymi paradygmatami wibracyjnymi,
dostroją się i osiągną synergię z nowymi kodami komunikacji i międzywymiarowej ewolucji Wodnika.
Otwarcie duchowej świadomości stanowi indywidualne zaangażowanie, które przyniesie skutki
dla całej ludzkiej grupy, co pociąga za sobą przyjęcie odpowiedzialności za modyfikację tych aspektów
waszego życia, które nie wibrują w harmonii i synergii z wartościami i duchowymi koncepcjami
trzeciego tysiąclecia. Kiedy mówimy o zaangażowaniu, odnosimy się do rzeczywistej potrzeby
przyłączenia tych archetypów ewolucji, które pobudzają solidarność, braterstwo i harmonijną
komunikację. W przypadku otwarcia duchowej świadomości oznacza ono zamierzoną i dojrzałą
decyzję generującą postawę współpracy i harmonijnej komunikacji, by boskie wartości rządziły w
waszym życiu.
W obecnym czasie istnieją informacje skupiające uwagę na pewnych datach, przenikniętych
apokaliptycznym cieniem, który generuje tylko strach i negatywność. Najważniejsze nie są daty
przepowiedziane przez przodków i wizjonerów przeszłości, ale świadomość tego, że przechodzicie
ewolucyjny kryzys, który macie wykorzystać, by pobudzić swe duchowe wzniesienie. Kryzysy nie są
mechanizmami negatywnymi i nie należy ich unikać. Są procesami pomagającymi nam w
uświadamianiu sobie tego, kim jesteśmy i co stanowi cel naszego życia. Bez kryzysów nie byłoby
transformacji. Jeśli podejdziecie do nich z perspektywy zmian, pomoże wam to odkryć cienie ego,
które uniemożliwiają waszą ewolucję.
Naszą misją jest zainspirowanie was, byście z godnością i nieustraszonością skonfrontowali się
z ciemnością w waszym wnętrzu, bo rozprzestrzeniła się ona na całej Ziemi, zaćmiewając światło i
boską świadomość. Oto godzina, w której zaczynacie zachowywać się jak kosmiczno-duchowe istoty
używające ludzkiego odzienia, by odkryć swą moc i wewnętrzną boskość. Gdy rozwija się takie
zrozumienie, otwiera się nowa perspektywa przyczyniająca się do wzmocnienia waszej wiedzy i wizji
rzeczywistości. Nie znajdujecie się na Ziemi, by funkcjonować jak najlepiej, ale by bezinteresownie
służyć swej Esencjonalnej Istocie i ewolucji ludzkości w kierunku otwarcia Wodnikowej świadomości
duchowej. Zawsze powinniście pamiętać, że jesteście bohaterami na tej scenie i to, co robicie
przyniesie rezultat w waszej ewolucji. Wszechświat jest zjednoczoną całością samo zasilającą się i jego
komponenty powinny połączyć się z ewolucyjnym prądem, by dostroić się do pierwotnego pulsu
ewolucji, którym jest Bóg.
Wszystkie wiadomości, które zostały przekazane wam do tej pory miały na celu, byście poczuli
konieczność stawania się coraz bardziej duchowymi. Używane były różnorodne strategie, byście
dojrzeli i zidentyfikowali się ze swą duchowością oraz boską naturą. Teraz czasy się zmieniły i
wskazówki działania oraz wiadomości są odmienne. Celem jest przyjęcie przez was odpowiedzialności
poprzez otwarcie duchowej świadomości, a to wymaga waszego zaangażowania. Gdy to odczujecie i
naprawdę zrozumiecie, będziecie zdolni do dostrojenia się do najbardziej wzniesionej we
wszechświecie częstotliwości miłości i mądrości, w której wibruje wasza Istota Esencjonalna i
Boskość. Bez zaangażowania nie ma ewolucji, a bez ewolucji nie jest możliwe radowanie się dobrym
samopoczuciem, pokojem i wewnętrznym szczęściem. Jesteście wielkimi bohaterami, a my
ewolucyjnymi mentorami, którzy pragną waszego wzniesienia.

Zaangażowanie w otwarcie duchowej świadomości to życie w oparciu o wartości szacunku,
harmonii i zrozumienie, że wszystkie formy stanowią część boskiego planu ewolucji. Otwarcie
duchowej świadomości następuje, gdy odkrywacie, że jesteście esencją nieśmiertelnego światła
doświadczającego nieskończoności rzeczywistości wirtualnych. Zaangażowanie ma miejsce, gdy
rzeczywiście odczuwacie potrzebę życia w harmonii z Bogiem, wszechświatem i swą Esencjonalna
Istotą. Zaangażować się to odczuwać potrzebę przekazywania ideałów miłości, piękna i harmonii
poprzez myśli, słowa i działania generujące radość i dostatek w świecie. Zaangażowanie się w otwarcie
duchowej świadomości to altruizm większy niż wydaje się to być możliwe, stanowiący przejaw czci
oraz szacunku dla życia i ewolucji.
Jesteście ulegającymi ewolucyjnej mutacji boskimi istotami, które przybyły, by odkryć i
doświadczyć, że tak jak Bóg wibrują na poziomie nieskończonej miłości i szczęścia. Wasza
Esencjonalna Istota jest najwyższą ekspresją lojalności zasadom ewolucji i wewnętrznej transformacji.
Zatem waszą odpowiedzialnością jest, by odczuwać ją, żyć nią i przekazywać ją. To sposobność dana
wam, by jedność, szacunek i braterska współpraca stały się punktem zbieżności całej ludzkości.

