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Z plazmowego centrum Galaktyki pozdrawiamy was przesyłając swoje światło wszystkim
pragnącym połączyć się z naszą częstotliwością wibracji.
Ewolucja to słowo o znaczeniu bardzo szerokim, odnoszącym się do wszystkich procesów
powodujących postęp, rozwój i transformację. Poza tym, że jest procesem, jest też uczuciem rodzącym
się z potrzeby rozwoju i poszukiwania wyższych stanów istnienia. Ogólnie rzecz biorąc, proces
ewolucji to podróż emocjonalna. Emocje zaś to środki używane przez Istotę Esencjonalną, by oceniać
celowość i jakość pragnień oraz myśli, a następnie je udoskonalać.
Wszechświat, jako wsparcie logistyczne i ewolucyjne, pełni funkcje poczynania,
programowania i nadzorowania okoliczności oraz procesów. Dzięki temu, wy możecie ich
doświadczać, a następnie, biorąc pod uwagę dobre samopoczucie wynikające z realizacji obranych
przez was celów, uznawać te cele za właściwe bądź nie. Być, Wiedzieć i Odczuwać to trzy aspekty
ewolucji mające wspólne źródło, którym jest odkrywanie wyższych poziomów istnienia pozwalających
odsłaniać wasze boskie źródło pochodzenia. Mimo, że doświadczenia wypływają ze zmysłów, w
rzeczywistości mają wyższe źródło pochodzenia, którym jest plan mentalny. To właśnie ten plan,
narzędzie boskiej esencji, przekazuje częstotliwość uczuć. Pomimo, że umiejętności rozróżniania i
wybierania wypływają z intelektu, ich prawdziwym źródłem pochodzenia są także uczucia. Uczucie
stanowi w konsekwencji skondensowaną ekspresję waszej Istoty i dzięki niemu odczuwacie czy to, co
wybraliście, jest rzeczywiście tym, co było wam niezbędne.
Kiedy następuje duchowa metamorfoza? Wtedy, gdy doświadczacie potrzeby zmieniania
jakości swego życia, by wejść w lepszy kontakt i komunikację z wszechświatem oraz Bogiem.
Wszechświat stanowi most połączenia, środek używany przez Nieskończonego Stwórcę, byście mogli
odczuwać Jego obecność, łaskawość i miłość w każdej myśli, każdym działaniu i pragnieniu. By
udoskonalić dynamikę i energię procesu ewolucyjnego, niezbędne jest odczuwanie siebie jako części
czegoś niezmierzonego, nieskończonego i nieograniczonego. Wszystkie wasze działania, pragnienia,
jak również cele poszukują waszego połączenia z ekspansywnym, świetlistym, twórczym prądem,
którym jest miłość. W rzeczywistości wszystko, do czego dążycie, czego pragniecie doświadczyć, to
właśnie uczucie miłości wywołujące z kolei wznoszącą spiralę nieskończonego szczęścia. Kiedy
przepływ tego prądu jest zablokowany, pojawiają się konflikty emocjonalne wraz z frustracją, urazami
i agresją. Kończy się to zerwaniem waszego połączenia z wszechświatem oraz Istotą Esencjonalną.
Jakkolwiek żyjecie jednocześnie na trzech odrębnych planach: fizycznym, mentalnym i
duchowym, wszystkie one łączą się ze sobą mając wspólny kod, polegający na wypróbowywaniu
niezliczonych emocji generowanych przez myśli i emocje. My nazywamy was „Emocjonalnymi

Eksperymentatorami”, ponieważ emocja, jako pełne mocy narzędzie, stanowi źródło pochodzenia
życia, wszechświata, ewolucji i osobistej esencji Boga. Wszystko, co robicie, ma na celu uaktywnianie
emocji najbardziej odzwierciedlających waszą potrzebę rozkwitania, rozwijania się i transformowania.
Nawet, gdy przechodzicie procesy pozornie chaotyczne i destrukcyjne, emocje pozostają katalizatorami
pozwalającymi wam w pełni odczuwać, na jakim poziomie rozkwitu, połączenia i komunikacji z
Bogiem i z samymi sobą pragniecie żyć. Z jakiego powodu macie potrzebę wchodzenia we wzajemne
relacje z innymi osobami i, świadomie bądź nieświadomie, poszukujecie pewnych doświadczeń?
Pragniecie wypróbowywać gamę emocji pojawiających się, by potwierdzać wam waszą moc
połączenia się ze źródłem pochodzenia wszechświata, którym jest Bóg. On, poprzez swoją
bezwarunkową, nieskończoną miłość, manifestuje się w uaktywnianych przez was myślach i
pragnieniach.
Używając swej mocy wyboru, uaktywniacie prąd wibracyjny, organizowany przez istoty
odpowiedzialne za wasze procesy ewolucyjne, byście uświadomili sobie, że nie łączy on was z
waszymi celami, miejscami, osobami i obiektami, ale z odczuciem dobrego samopoczucia, które mogą
one wam zapewnić. Kluczem ewolucji nie są procesy, narzędzia ani formy, których używacie, ale to, co
pragniecie odczuwać - jak i z jaką intensywnością. To energia napędowa waszej ewolucji przyjmująca
całą gamę ekspresji i struktur, by was zachęcić do dostrojenia się do uczucia najgłębszego i
najwznioślejszego – boskiej miłości. Za każdym razem, gdy koncentrujecie się na jakiejś myśli czy
pragnieniu, przywołujecie i uaktywniacie moc twórczą stanowiącą wtórną manifestację tego, co
pragniecie odczuwać. A co rzeczywiście pragniecie odczuwać? Wieczność, mądrość, piękno i miłość,
które przepełniają waszą Istotę Esencjonalną - manifestacje miłości, którą Bóg odczuwa dla wszystkich
swych boskich emanacji.
W każdym momencie, używając różnych narzędzi, form i struktur, wybieracie sposób, w jaki
pragniecie odczuwać przepływ ewolucyjny oraz swoje połączenie z wszechświatem. U podstaw
każdego wyboru i każdej kreacji leży wiara, że ta właśnie kreacja uczyni was szczęśliwymi. Radość
stanowi synonim rozkwitania, wzrostu i lepszej jakości życia. Ponieważ wasza wiara i przekonanie nie
mają wystarczającej intensywności wibracyjnej i nie są dostrojone do tego, czego pragniecie
doświadczyć, nic się nie materializuje. Wręcz przeciwnie, przejawia się tylko pewna deformacja
wibracyjna. Stąd rodzą się, prowadzące do depresji, frustracja, rozpacz oraz gniew. Te emocje same w
sobie nie są negatywne. Przeciwnie, chcą coś wam zakomunikować, pomagają zrozumieć, że nie
jesteście dostrojeni do właściwej częstotliwości, by móc odczuwać i w pełni urzeczywistniać dobre
samopoczucie, harmonię i piękno, które pragniecie przejawiać poprzez swoje kreacje. Jakość waszych
kreacji zależy od przekonania i wiary. Jaka relacja istnieje pomiędzy przekonaniem, wiarą i emocją?
Emocja zależna jest od intensywności waszej wiary i przekonania, które z kolei uruchamiają myśli oraz
działania konkretyzujące się w formie okoliczności mających większe bądź mniejsze reperkusje w
waszym życiu.
Emocja jest nadzwyczajnym narzędziem. Właściwie używana, może odsłonić wam aspekty
życia i ewolucji dziś uznawane za mityczne lub nieistniejące. Bez emocji nie istniałaby przyjemność
wyboru sposobu życia, bycia, posiadania i działania z energią mającą moc odsłaniania dysfunkcji
psychologicznych, psychiczno-emocjonalnych i energetycznych. Ma ona również moc
urzeczywistniania harmonii, dobrego samopoczucia, pokoju, radości, miłości i szczęścia. Emocja
dotyka was, byście będąc świadomi dokonywali właściwych wyborów w kwestii waszych myśli i
pragnień mogących stać się źródłem kłopotów lub waszego rozkwitania. Energia w ruchu jest do
waszej dyspozycji, by wasza podróż ewolucyjna pozwalała wam na dokonywanie wyborów z szerokiej
gamy niuansów energetycznych, psychologicznych i duchowych. Gdy używacie tego źródła energii
emocjonalnej, by poszerzać swoją świadomość, zdając sobie jednocześnie sprawę, co to oznacza,
wchodzicie w zgodność i komunikację z boską pulsacją miłości, dostatku, harmonii i szczęścia. Kiedy

przywołujecie ją dla zaćmiewania, czy blokowania swojej świadomości, generujecie negatywne i
destrukcyjne dynamiki energetyczne, takie jak depresja, gniew, frustracja, lęk etc.
Cała powyższa analiza ma uświadomić wam nadzwyczajne znaczenie emocji stanowiących
katalizatory waszych procesów ewolucyjnych. Emocje, jako mechanizm, nie zostały stworzone przez
wszechświat i Boskość, by przynosić wam problemy i choroby, czy też stawiać przeszkody na drodze
waszej ewolucji. Mają pomóc wam pojąć, że stanowią Boski dar, przysługę uczynioną wam przez
Boskość, by udowodnić wam jej miłość dla was. Życie nie miałoby żadnego sensu bez emocji, a
wszechświat, ze względu na niemożność osiągnięcia swego celu, wszedłby w dynamikę
dezintegracyjną. Z jakiego powodu niektóre osoby przejawiają tendencje do samozniszczenia?
Ponieważ zanikła w nich potrzeba rozkwitania i osiągania celu kosmicznej ewolucji. Ich przestrzeń
życiowa kurczy się aż w końcu następuje samozniszczenie.
Jesteście nad wyraz szczęśliwi, ponieważ do waszej dyspozycji pozostaje zróżnicowana gama
emocji. Możecie w ten sposób wybierać okoliczności pomagające wam pojmować kim jesteście i
stawać się częścią ewolucyjnej przestrzeni przeznaczonej dla was przez wszechświat. Zawsze
powinniście pamiętać, że w każdym momencie współpracuje on z wami, byście poczuli się
integralnymi, ważnymi częściami duchowej ewolucji. Został poczęty właśnie dla waszej ewolucji.
Emocja to narzędzie, którego najwyższy Stwórca używa, by się z wami skomunikować, na nowo
połączyć, byście mogli poczuć siebie jako jego cząstki, jak również części, specjalnie dla was
poczętego, kosmicznego planu ewolucji. W jakim celu? Odkrywania miłości, zdeponowanej w was
przez Boga oraz nierozerwalnej, wiecznej więzi istniejącej pomiędzy wami a miłością, pięknem i
szczęściem stanowiącymi esencję życia i ewolucji.
Moc emocji, prawdziwych ewolucyjnych przewodników, jest energią boską, której Boskość i
wasza Esencjonalna Istota używają, by przyczynić się do ekspansji wszechświata oraz spójności
pomiędzy wszystkimi jego cząstkami nawigującymi w oceanie dobrego samopoczucia, harmonii i
szczęścia; cząstkami wnoszącymi swój wkład w tę eskpansję poprzez odkrywanie nowych dynamik
ewolucyjnych, by wszechświat i Bóg nieskończenie stwarzały się na nowo we wszystko przenikającym
i przepełniającym oceanie twórczości. Tylko w ten sposób odkryjecie, że emocje są używanym przez
waszą boską esencję językiem ewolucyjnym, by skomunikować się z Bogiem, wszechświatem i samą
ewolucją. Nie ma emocji negatywnych i pozytywnych, są tylko różne sposoby wyrażania potrzeby
odczucia swej przynależności do Stwórcy. On poprzez miłość i nieskończoną łaskawość pomału
rozpuszcza wasz opór przed tym by kochać i być kochanym. Gdy uświadomicie sobie, że waszą
esencjonalną potrzebą jest czuć się kochanym i kochać życie jako dar ofiarowany wam przez Boga,
będziecie szczęśliwi, a emocja życia w tej częstotliwości przepełni was całkowicie. W ten sposób
dojdziecie do ostatecznego objawienia:
„Jako stałą mojego życia i źródło połączenia z Bogiem, wybieram emocję miłości generującą
dobre samopoczucie, harmonię i szczęście oraz rozprzestrzeniającą się na wszystko i we wszystkim.”
Podstawowa emocja wypływa ze świadomości bycia kochanym przez światło i pełni
znajdującej się w waszym wnętrzu, która stopniowo rozciąga się na wyższe rejony wszechświata. Jest
ona punktem zbieżności pomiędzy światłem planów boskich i światłem waszych esencji zbliżających
się do częstotliwości duchowego przebudzenia, które wszyscy przywołujecie i do którego się
dostrajacie. Jesteście kochani bez ograniczeń za to, czym jesteście w swojej esencji i jest to ta emocja,
którą pulsuje wasze życie i wasza ewolucja. Więc niech tak będzie bracia kosmosu i ewolucji.

