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Z planów sfer światła, pozdrawiam was ewolucyjni operatorzy planety Ziemi życząc, by
wewnętrzna transformacja stawała się coraz bardziej obecna w waszym życiu.
Poruszę dziś ważny temat związany w rozwojem duchowym istoty ludzkiej znajdującej się w
stanie przejścia ewolucyjnego. Ewolucyjne odrodzenie polega na doprowadzeniu do zgody ze
wszystkimi swoimi oddzielonymi aspektami pochodzącymi z żyć przeszłych. Jesteście ewolucyjnym
kompleksem kształtowanym przez nieskończoną ilość doświadczeń przepełnionych różnymi
emocjami, uczuciami i pragnieniami, które odcisnęły swój ślad w waszych aktualnych niższych
ciałach. Stanowicie kondensację różnych „ja”, wzajemnie ze sobą połączonych i komunikujących się,
które badały różne czasy, przestrzenie i okoliczności, w których żyliście. Te osadowe energie
ewolucyjne waszych „ja” stanowią narzędzie, którego wszechświat użył, byście mogli wejść w kontakt
z emocjami, uczuciami i pragnieniami. Z czasem utworzyły one pułapkę ewolucyjną, w której teraz
jesteście uwięzieni łącząc się z nimi.
Kiedy mówię o ewolucyjnym odrodzeniu, odnoszę się do potrzeby waszej Istoty Esencjonalnej,
dotyczącej poznania nieskończonych możliwości rzeczywistości wirtualnej, którą Boskość dla was
poczęła. W jakim celu? Byście dokonywali selekcji swych ewolucyjnych doświadczeń i dostroili się do
Istoty Esencjonalnej oraz kosmicznego pulsu ewolucji. Jesteście ewolucyjnymi podróżnikami
nieświadomie poszukującymi odkrycia swego źródła pochodzenia i boskiej esencji poprzez
doświadczanie pragnień, emocji i uczuć. Mechanizmem pomagającym wam w tym jest ewolucyjne
odrodzenie, które następuje za każdym razem, gdy uaktywniacie emocje, uczucia i pragnienia z
zamiarem odczucia waszej Istoty Esencjonalnej czy Boskości.
Nie jesteście świadomi tego, że okoliczności stanowią czynniki ułatwiające wam uwolnienie
waszej ewolucji z kajdan i pomagają wam rozróżniać, które emocje i uczucia uaktywniają waszą
duchową wrażliwość. Za każdym razem, gdy zanurzacie się w poszukiwaniach swej duchowej
tożsamości oraz celu istnienia, uaktywniacie wasze połączenie z boskim planem i Istotą Esencjonalną.
Ewolucyjne dynamiki uaktywniają czasami emocje i uczucia, które sprawiają, że cierpicie, ale w
rzeczywistości są one sposobnościami, by was otworzyć na wewnętrzne odrodzenie. Ewolucyjne
odrodzenie polega na byciu świadomym i duchowo wrażliwym, by postrzegać, że wszystko ma
konstruktywny cel, jest przeniknięte boskim uczuciem i emocją transformacji. Ewolucyjny rozwój jest
nieodłącznie związany z odrodzeniem, ponieważ w zależności od dokonywanych postępów osiąga się
pewne poziomy odrodzenia. Każdego dnia, w każdej chwili i w każdej okoliczności, wszechświat i
Boskość dają wam szansę, by się odrodzić, uwolnić od tych uczuć pragnień i emocji, które stanowią
przeszkodę dla światła szczęścia, harmonii i wewnętrznego pokoju.

Fundamentem procesu, którego doświadczacie, gdy popełniacie błędy i cierpicie, jest
ewolucyjne odrodzenie. Wy zaś dramatyzujecie nieświadomi, że właśnie jesteście w trakcie procesu
odradzania się. Każde odnowienie pozwala wam rozpuszczać cienie ego, które stale wam zagrażają i
które niesiecie, jak balast, w każdej inkarnacji. Szczęścia, do którego tak aspirujecie, nie osiąga się
przeciwstawiając się swemu cierpieniu. Przeciwnie, stanowi ono sposobność, byście poczuli się
połączeni z falami ewolucji i wewnętrznej transformacji. Ewolucja nie jest procesem stereotypowym,
lecz zróżnicowanym i zindywidualizowanym. Pozwala wam doświadczać tego, że tak naprawdę nie
robicie niczego innego, jak tylko uczycie się dostrzegać i odczuwać światło oraz mądrość waszej Istoty
Esencjonalnej.
Ewolucyjne odrodzenie stanowi mechanizm, którego nieskończony Stwórca i wszechświat
używają, abyście żyli waszą przynależnością do kosmicznej gry ewolucji. Jest strategią, której wasza
Istota Esencjonalna używa, by umożliwić wam przybliżanie się do wewnętrznego światła, którym
jesteście w esencji i które naprawdę was przeraża i tak wyprowadza z równowagi. Wyzwanie nie
polega na stawianiu czoła okolicznościom, które życie i wszechświat dla was programują, ale na
zestrojeniu się z wewnętrznym światłem pulsującym waszymi uczuciami, emocjami i pragnieniami
duchowymi. Wszystkie wasze lęki stanowią projekcję odrzucenia akceptacji duchowej tożsamości oraz
nierozerwalnego i wiecznego połączenia z boskim planem. Jesteście wzorami nieskończonego światła
uciekającymi w cienie ego, które stworzyliście, by odczuwać intensywną emocję oddzielenia od
Boskiego Źródła, z którego wyszliście. To środek, by pozornie być szczęśliwym, nie odczuwając, że
przynależy się do czegoś nieskończonego i tak wzniosłego jak Bóg.
Wasza wolna wola i możliwość wyboru doprowadziły was do rozdroża, na którym odkrywacie i
doświadczacie emocji, uczuć i myśli pobudzających oddzielenie, niepewność, cierpienie i frustrację.
Charakterystyczne dla waszej wewnętrznej natury jest doświadczanie radości wibrowania w jedności i
synergii z Bogiem, gdy porozumiewacie się w miłości, harmonii i braterskiej, solidarnej współpracy.
Za każdym razem, gdy stawiacie czoła cieniom ego uaktywniacie swój postęp i wasze ewolucyjne
odrodzenie. To wyzwanie stanowi sposobność, byście się uwolnili od tych koncepcji, postaw i
przyzwyczajeń, które przeszkadzają wam odczuwać szczęście wibrowania w harmonii i mądrości w
każdym okolicznościach i każdym czasie. Ewolucyjne odrodzenie jest zachowaniem, poprzez które
uznajecie swoje słabości i ograniczenia, świadomi, że jesteście komórkami poczętymi, by wchodzić we
wzajemną relację z nieskończonym z płaszczyzny miłości i bezinteresownej służby.
By duchowo się odrodzić, trzeba wam zapomnieć o całym bagażu kulturowym, edukacyjnym,
psychologicznym i emocjonalnym, który zgromadziliście do tej pory. Macie zrozumieć, że jesteście
poza klasyfikacjami, koncepcjami i postawami podżegającymi segregację, krytykę, diagnozy i osądy
ludzkie stanowiące kreacje ludzkiego ego. Chodzi o nauczenie się odczuwania, myślenia i życia z
płaszczyzny boskiej esencji używającej ludzkiego wizerunku, w którym znajduje się zalążek waszej
Istoty Esencjonalnej. To tutaj działa odrodzenie ewolucyjne, które pozwoli wam rozpoznawać,
rozróżniać i odczuwać światło, z którego jesteście ukształtowani i które stanowi emanację pełnej
miłości mocy twórczej Boga. Odrodzenie ewolucyjne jest proporcjonalnie powiązane ze zdolnością do
odczuwania, myślenia i działania na rzecz pobudzania wewnętrznej transformacji. Gdy przyjmujecie
swoje błędy, kreujecie duchowy wzrost, który pociąga za sobą więcej świadomości i wrażliwości. Gdy
ta świadomość i wrażliwość zyskuje przewagę nad aspektami waszego życia pozostającymi w
konflikcie, poznajecie czym jest odrodzenie. Kiedy się odradzacie, odczuwacie waszą boskość i
przynależność do planu wieczności, w którym tendencją dominującą jest radość, mądrość i miłość, a
każdy dzień i każda okoliczność stanowią sposobność do zrozumienia, że tym, co naprawdę jest w
waszej ewolucji ważne, jest doprowadzenie do zgodności z Bogiem i waszą Istotą Esencjonalną.
Doświadczenia i okoliczności, które znacie, stanowią projekcje używane przez Istotę Esencjonalną,
byście odczuli, zaćmioną przez cienie ego, miłość i radość znajdującą się w waszym wnętrzu. Dzięki

ewolucyjnemu odrodzeniu macie sposobność odkrywania, że istnienie na planie rzeczywistości
wirtualnej jest symboliczne, a wasza Istota Esencjonalna jest Obserwatorem tego doświadczenia. Fakt
odrodzenia ewolucyjnego jest aktem komunikacji ze sobą samym w poczuciu swej ponadczasowości,
nieśmiertelności i swej wieczności w każdym momencie i każdej okoliczności. Chodzi o nauczenie się
wibrowania na poziomie godności i prawości, co oznacza rozpoznanie siebie jako części Stwórcy we
wnętrzu kosmicznej gry ewolucji. W waszym wnętrzu istnieje stały poryw ewolucyjnego odrodzenia,
oferowany wam przez życie i wszechświat, byście się połączyli i zaakceptowali okoliczności oraz
osoby jako rozszerzenie waszej Istoty Esencjonalnej. W jakim celu? By odczuć, że wszyscy jesteście w
trakcie odradzania się w każdym momencie, gdy rozumiecie wasz rodowód i boskie pochodzenie, które
na wieczność was łączy. Jesteście manifestacjami mocy twórczej Boga w działaniu poczętymi, by
sprzyjać harmonii, solidarności, dobrobytowi i szczęściu we Wszechświecie.
Kiedy porozumiewacie się z płaszczyzny współczucia, empatii i solidarności, umożliwiacie i
uaktywniacie zarówno wasze indywidualne jak i kolektywne odrodzenie duchowe całej ludzkości.
Jesteście wszyscy jak płatki wielkiego kwiatu unoszącego się w kosmicznym ogrodzie ewolucji z
zamiarem pobudzania swego odrodzenia i kreowania uczucia stałej miłości i duchowej wrażliwości
wibrujących w waszym wnętrzu. Za każdym razem, gdy dostrajacie się do prądu duchowego
przebudzenia, wibrujecie w harmonii i synergii z kosmicznym planem ewolucji, co powoduje
odrodzenie. Poprzez nie, nowe światło, dobre samopoczucie i pełnia przejawiają się w waszym wnętrzu
rozprzestrzeniając się i rzutując na świat, który was otacza. Tak więc odrodzenie ewolucyjnej empatii u
osób, które wykrywają i odczuwają odrodzenie ewolucyjne, jest tym, co uaktywnia komunikację
duchową pomiędzy wami. Spontanicznie tworzy się wówczas krąg światła, komunikacji i interakcji
ewolucyjnej, który rozpuszcza cienie ego zaćmiewające wasze odrodzenie.
Z każdym odrodzeniem ewolucyjnym odnajdujecie swój rodowód i duchową tożsamość,
skrywaną przez przeszłe „ja”, które wykreowaliście, by doświadczać oddzielenia od waszej Istoty
Esencjonalnej i Boga. Kiedy patrzycie na innych ze współczuciem, braterstwem i szacunkiem,
stwarzacie na nowo światło miłości i ewolucyjnej harmonii we wszechświecie i w waszym życiu.
Kiedy myślicie o dobrym samopoczuciu i szczęściu innych, tworzycie pole światła i pozytywnej
energii, które wywiera wpływ na wszystkich, którzy wejdą w kontakt z wami. Gdy rozumiecie i
akceptujecie swoje słabości, ograniczenia i uwarunkowania, rozpuszczacie cienie ego i dostrajacie się
do światła waszej Istoty Esencjonalnej. Kiedy czujecie, że wszyscy jesteście ważnymi składowymi
kosmicznego planu ewolucji, otwieracie drzwi duchowego wniesienia odradzając się jako nieśmiertelni
nieskończonego boskiego światła. Od tego czasu nie będziecie się już odradzać, ponieważ wiecznie
będziecie wibrować w pełni i radości Boga; pełni, którą zawsze byliście i której do tej pory nie
doświadczaliście, której już nie pragniecie i o której nie myślicie. W ten sposób odczujecie, że jesteście
Boscy wibrując w symfonii nieskończonej radości.

