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Pozdrowienia dla wszystkich operatorów światła przechodzących proces transformacji na
Ziemi.
Podejmujemy dziś temat bardzo często poruszany w kręgach duchowych, jednak bez jasnego,
obiektywnego i naukowego zrozumienia. Przede wszystkim należy pojąć, że wszechświat stanowi
środek ewolucji stworzony przez nas wszystkich, którzy zamieszkujemy jego łono, w celu
odzyskiwania duchowej tożsamości i ponownego połączenia z planem boskim. Jest on manifestacją
mocy stwórczej Boga, posiadając w konsekwencji zdolność uosabiania, kodyfikowania,
programowania, poczynania oraz nadzorowania wszystkich procesów i aktywności przez nas
urzeczywistnianych. Wszechświat funkcjonuje na wielu poziomach energii i wibracji, zgodnie z
procesami ewolucyjnymi różnych osób. Został poczęty w taki sposób, że każda indywidualność, czy
istota ewolucyjna, po trochu, drogą kreowanych dla siebie ewolucyjnych doświadczeń, odkrywa swoje
boskie źródło pochodzenia. Kosmos działa w oparciu o doskonale skonstruowane prawa ewolucyjne,
które mają na celu zapewnienie utrzymywania i konkretyzowania naszych ewolucyjnych procesów.
Zgodnie z tym, czego pragniemy doświadczyć i prezentowaną przez nas percepcją
rzeczywistości, otrzymujemy odmienne odpowiedzi energetyczne i wibracyjne. Wszechświat jest
mechanizmem tak doskonale poczętym, że ma moc kodyfikowania, stwarzania i przekazywania każdej
częstotliwości wibracyjnej, jaką generujemy. Pewne osoby, zgodnie z ich pokrewieństwem z
określonymi prądami duchowymi, zrozumieniem oraz poziomem ewolucji, rozwinęły osobistą wizję
kosmosu. Ważne jest, by zrozumieć, że nawet jeśli dzielicie tę samą przestrzeń ewolucyjną i posiadacie
podobne cele, wszyscy, jako indywidualności, jesteście różni. Żyjecie w okolicznościach, które
kreujecie zgodnie ze swoim ewolucyjnym poziomem. Stereotypowe, uogólniające teorie i metodologie
są bardzo modne, jakby mogły znaleźć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich. Jednak w
rzeczywistości tylko ci, którzy wibrują w odpowiedniej częstotliwości, mogą otrzymywać podobne
rezultaty, różniące się jednak w kwestii szczegółów. Wszechświat nie funkcjonuje tylko w oparciu o
parametry dualne, lecz również parametry absolutne w takim sensie, że odpowiada zgodnie z
dokonywanymi przez nas wyborami i zrozumieniem duchowym. Zaś wizja wszechświata, jaką
prezentujecie, od nich właśnie zależy.
Błędem jest myśleć, że pewne metody mogą być stosowane przez wszystkich, ponieważ w
rzeczywistości są one w swojej esencji właściwe dla osób praktykujących je zgodnie z osobistymi
okolicznościami i celami. Podstawy każdej metodyki z pewnością mogą być stosowane przez
wszystkich, jednak forma będzie odmienna dla każdej jednostki. Dlaczego? Ponieważ nie wibrujemy
zgodnie z planem boskim, na którym dualność nie istnieje. Wszechświat, jako pomost, przystosowuje

parametry planu absolutnego, czy inaczej boskiego, poprzez archetypy relatywne i dualne. Wszystko
we wszechświecie jest względne na tyle, na ile postrzegamy ewolucję i życie z płaszczyzny planu
wirtualnego ego, stosującego paradygmaty dualności. Gdy udaje się nam przekroczyć ograniczenia ego
i przenieść na plan synergii, harmonii oraz komunikacji z kosmicznym planem ewolucji, wówczas
dualność i wirtualne rzeczywistości rozpuszczają się.
Poddanie się wszechświatowi oznacza zrozumienie celu, dla jakiego został on stworzony, a
którym zasadniczo jest „Odzyskanie naszego boskiego statusu i współpraca w rytmie piękna, harmonii
i miłości Najwyższego Stwórcy”. Gdy w oparciu o naszą wolność i moc wyboru, decydujemy się
połączyć z tym boskim prądem i w tym samym czasie działamy mając na uwadze realizację naszych
osobistych celów, objawia się dualność, relatywność i rzeczywistości wirtualne. Cała gra ewolucji
oparta jest na połączeniu z Istotą Esencjonalną i urzeczywistnieniu naszej funkcji, którą dla jednostek
boskiej służby jest zrównanie się z kosmicznym planem ewolucji. By móc pojąć sedno ewolucji oraz
rozwinąć głębsze i bardziej realne zrozumienie Boga, trzeba przede wszystkim rozwinąć hojność i
zdolność do bezinteresownej służby.
Wiele osób wykreowało ideę oddania się wszechświatowi, która nie odpowiada rzeczywistości
ani jej celowi istnienia. Oddać się wszechświatowi nie oznacza być nieodpowiedzialnym i
niedojrzałym mając jednocześnie nadzieję, że życie pełne będzie sukcesów, dostatku, harmonii i
przyniesie nam dobre wewnętrzne samopoczucie. By rzeczywiście oddać się wszechświatowi potrzeba
wielkiej odpowiedzialności, wiedzy i gotowości do zrównania się z oferowanymi nam dynamikami
ewolucyjnymi. Opór i inne mentalne blokady, typowe projekcje ego odczuwającego zagrożenie w
kwestii realizacji swoich interesów, są przejawami nieświadomości i nieodpowiedzialności tych, którzy
pozostają zakotwiczeni w jego ekspresjach. Wszechświat, jako środek ewolucji i manifestacji boskiej
mocy stwórczej, zawsze gotowy jest do współpracy z nami, nawet, jeśli my wchodzimy z nim w
konflikt i odmawiamy dostrojenia się do jego paradygmatów ewolucyjnych. Stanowi to dowód, że
wszechświat i jego struktury ewolucyjne zostały poczęte w oparciu o miłość, harmonię, obfitość i
szlachetność, abyśmy doświadczali szczęścia uzależnionego od tego właśnie zrozumienia.
Oddać się wszechświatowi to być, działać i odczuwać z wrażliwością i duchowym
zrozumieniem pozwalającym nam odkrywać relację miłości łączącą nas ze Stwórcą i roztopić się w
kosmicznym tańcu miłości, a nie zaspokajać nasze osobiste cele. Kiedy oddajemy się wszechświatowi,
przywołujemy i celebrujemy najbardziej subtelne piękno istniejące w każdej cząstce atomowej widząc
wszystko wibrujące w harmonii i synergii z miłością zdeponowaną przez Boga w nas wszystkich. W
jakim celu? Byśmy pojęli, że jako integralne części wszechświata, instrumentu boskiej mocy stwórczej,
powinniśmy być szczęśliwi postrzegając obecność Stwórcy we wszystkim, co istnieje. Oddając się
wszechświatowi, otwieramy się na nieskończone możliwości urzeczywistniania Boskiej mocy
stwórczej, która pragnie przejawić się za naszym pośrednictwem. Wszystko we wszechświecie jest
wzajemnie połączone i przeniknięte boską substancją miłości. Pulsuje nią każda częstotliwość
wibracyjna rozprzestrzeniając tę miłość w nieskończoność, gdy w naszym procesie ewolucji wyrażamy
wdzięczność oraz twórczość.
Wszyscy, jako komponenty struktury kosmicznej i procesu ewolucji, możemy wybrać sposób,
w jaki wszechświat ma wchodzić z nami we wzajemną relację. Oznacza to przyjęcie odpowiedzialności
i bycie w stanie obecności oraz świadomości, wzrastającej z każdym dniem. Jeśli wszechświat, jako
środek ewolucji, rozprzestrzenia się w nieskończoność, właściwa i niezbędna jest współpraca z jego
procesami ekspansji i zaprzestanie oporu wpływającego na nas psychicznie, emocjonalnie, fizycznie i
energetycznie. Jeśli nasze życie pełne jest frustracji, lęku oraz zniechęcenia, to dlatego, że nie
oddajemy się prawdziwie wszechświatowi, nie doświadczamy, ani nie przyjmujemy naszej mocy
wyboru w synergii i harmonii wewnętrznej. W pełni oddajemy się wszechświatowi otwierając się na
transformację wewnętrzną, świadomi, że przyczyniamy się w ten sposób do wzbogacenia ewolucji

indywidualnej, kolektywnej oraz kosmicznej. Nasze działania, myśli, zachowanie, zwyczaje i postawy
stanowią parametry, których kosmos używa, by wchodzić z nami we wzajemną relację oraz sondować
nasze pragnienia: czy chcemy się zmieniać, czy uznajemy siebie za godnych bycia przykładem do
propagowania. Gdy poprzez bunt i niechęć zakotwiczamy się w oporze ego, wysyłamy nieharmonijne
częstotliwości, które wszechświat odbiera odsyłając je nam wzmocnione tak, byśmy stali się świadomi
skutków ich oddziaływania i zmienili się.
Za każdym razem, kiedy zamykamy się na współpracę z wszechświatem, co pociąga za sobą
zakotwiczenie w nieharmonijnych, niesprzyjających dobremu samopoczuciu i szczęściu
paradygmatach, doprowadzamy do naszego oddzielania się, blokujemy życie i kosmiczny prąd
ewolucji. W konsekwencji, zaczynamy chorować i cierpimy proporcjonalnie do naszych emisji,
wzmocnionych i transmitowanych do nas przez wszechświat, byśmy przyjęli odpowiedzialność
stawiając czoła naszym postawom i perspektywom ewolucyjnym. Wszechświat wzmacnia i
rozprzestrzenia ewolucyjne częstotliwości wibracyjne pobudzające synergię, współpracę, otwarcie i
transformację wewnętrzną. Dlaczego? Ponieważ taka jest właśnie jego natura i dynamika ewolucyjna.
Wiedząc o tym, możemy osiągnąć wyższe zrozumienie i działać w taki sposób, by zawsze dostrajać się
do paradygmatów, które uaktywniają twórczość indywidualną jak również kolektywną we
wszechświecie; sprzyjają jej i przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania.
Kiedy czujemy, że jesteśmy integralnymi elementami wszechświata, doskonale
ukształtowanego, by stwarzać budujące i transformujące okoliczności, przyczyniamy się do
rozpowszechniania miłości, harmonii i piękna znajdujących się w naszym wnętrzu i w każdej cząstce
wszechświata.
Wasza współczesna cywilizacja patrzy na wszechświat w sposób separatystyczny postrzegając
go jako wam daleki, co w konsekwencji powoduje zakotwiczenia w starych wzorcach i dysfunkcje na
wszystkich poziomach. Zamiast żyć w dostatku, wibrować w harmonii, odczuwać dobre samopoczucie
i szczęście, wykreowaliście ogromnie dużo cierpienia, bólu, lęku i zniszczenia. Obecnie, wraz z
wprowadzaniem nowej wibracji na planecie, otwiera się dla was nowy wymiar życia i ewolucji, w
którym wszechświat przywołuje was i zaprasza do współpracy oraz oddania się jego nieskończonym
możliwościom stwórczym. Dysponujecie wszystkimi niezbędnymi zasobami, by zrealizować swoje
cele jednocześnie poszerzając duchową świadomość, jak również wibrując w harmonii z kosmicznym
planem ewolucji.
Transformacja wewnętrzna stanowi rezultat oddania się wszechświatowi u tych, którzy odebrali
przesłanie miłości, harmonii i szczęścia, przekazane im przez ich głos wewnętrzny. Reprezentuje on
głos Nieskończonego Stwórcy, który za pośrednictwem procesów ewolucyjnych wszechświata,
przybywa, by upewnić was, że jesteście tym, co sobą reprezentujecie, co myślicie; tym, czego
doświadczacie wibrując w harmonii i synergii ze swoją wewnętrzną Istotą i kosmicznymi prawami
ewolucji. Oddanie się wszechświatowi reprezentuje wielki dar, który istoty światła pragną wam
ofiarować, byście pojęli, że gdy wyrażacie swą wdzięczność i uaktywniacie zrozumienie waszego
boskiego źródła pochodzenia, wszystko się harmonizuje i dostraja, byście na nowo mogli wznieść się
ku Bogu i połączyć z Nim. Oddać się wszechświatowi, to uznać, że jest się boską cząstką poczętą by
kochać, współpracować oraz wyrażać miłość, mądrość i szczęście znajdujące się w każdym sercu.

