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Niech świadomość i duchowa wrażliwość stale wibrują w was promieniując miłością, pogodą
ducha i niosąc dobre samopoczucie wam, jak również innym.
Wasza planeta, jako miejsce duchowej transformacji, znajdujące się w okresie przejściowym, ze
względu na swoje ewolucyjne cechy oferuje wam sposobność poznania różnego rodzaju wirtualnych
rzeczywistości i doświadczeń. Mimo tego, że ma swoje specjalne predyspozycje, pozwala wam
wybierać te rzeczywistości i doświadczenia, które pomagają wzmacniać i poszerzać boską świadomość
oraz duchową wrażliwość. Nawet, jeśli w ramach pewnych cykli życia, poruszacie się w dynamikach
pozornie szkodliwych i wstecznych, przyczyniają się one jednak do waszego duchowego przebudzenia.
Ogólnie rzecz biorąc, jako istoty w stanie oczyszczania ewolucyjnego, macie potrzebę żyć pewnymi
doświadczeniami i okolicznościami negatywnymi. Uaktywniacie w ten sposób swe świetliste oblicze,
ukryte pod maskami nieświadomości, będącymi znakiem utraty tożsamości i braku połączenia z Istotą
Esencjonalną.
W najbardziej prymitywnych stadiach ewolucji identyfikujecie się ze swoim organizmem
biologicznym, czyli ciałem. Przynosi to wam oddzielenie, nieporozumienia i przemoc. Przeżycie zaś
staje się wówczas celem waszego życia. W obecnych czasach, w tym ewolucyjnym schemacie,
będącym głównym źródłem konfliktów, chaosu i zniszczenia, zarówno ludzkiego jak i planetarnego,
zakotwiczony jest ciągle jeden procent ludzi. W pośrednich stanach ewolucyjnych, identyfikacja
przenosi się coraz bardziej na plan mentalny, mimo, że jest jeszcze ciągle związana z planem
fizycznym. Ten stan staje się z kolei źródłem istotnych problemów psychiczno-emocjonalnych i
energetycznych uwalniających poważne dysfunkcje fizjologiczne oraz energetyczne w waszych
ciałach. Obawy, strach, frustracja, poczucie braku bezpieczeństwa wynikają z identyfikowania się z
planem mentalno-racjonalnym, w którym zazwyczaj żyjecie. W bardziej wzniesionym stadium
ewolucji zaczynacie identyfikować się z planem świetlisto-wibracyjnym, i jest to etap, w który wasza
planeta i ludzkość właśnie wchodzi. Ten ewolucyjny poziom charakteryzuje się braterską i solidarną
postawą w stosunku do innych, zaufaniem, poleganiem na sobie, pogodą ducha, bezinteresowną służbą
w poszukiwaniu dobrego samopoczucia i szczęścia innych, jak również braterską współpracą i
duchową wrażliwością w kontaktach z innymi, planetą i samym wszechświatem.
W tym ewolucyjnym stanie jest się w pełni świadomym konieczności wibrowania w zgodzie i
synergii z kosmicznym prądem ewolucji oraz respektuje się kosmiczne prawa. Chodzi o pełne otwarcie
na transformację wewnętrzną, mającą na celu integrację z ewolucyjnymi paradygmatami. Pozwolą

wam one uaktywnić nieodłączne boskie cechy waszej Istoty Esencjonalnej - boskiej cząstki. Wówczas
na nowo będziecie mogli stwarzać i rozprzestrzeniać harmonię, piękno oraz bezinteresowną i stałą
miłość w każdych okolicznościach i w każdym czasie. W tym stanie, skoki ewolucyjne uwarunkowane
są silną i stałą potrzebą odczuwania swej przynależności do kosmicznego porządku poprzez
ustanawianie boskich wartości ewolucji uniwersalnej.
Nadszedł czas, w którym będziecie przywołani, by udowodnić swą integralność ewolucyjnoduchową poprzez nieuleganie swym słabościom i nieharmonijnym schematom psychicznoemocjonalnym kierującym waszym życiem i ewolucją. Zanim doszliście do tego kluczowego
momentu, przebyliście liczne cykle ewolucyjne. Teraz musicie wybrać, czy zintegrujecie się z nowym
formatem ewolucyjnym instalowanym na Ziemi, czy pozostaniecie zakotwiczeni we wstecznym i
destrukcyjnym konserwatyzmie, który podtrzymywaliście aż do tej pory. Jesteście mistrzami waszej
indywidualnej ewolucji. Dysponujecie mocą wolnego wyboru, niezależnie czy jesteście świadomi, co z
tego wynika, czy nie. Znajdujecie się na rozdrożu ewolucyjnego przejścia, które hierarchia duchowa
wszechświata ustanowiła i zaprogramowała, byście mogli, jeśli takie jest wasze pragnienie, stać się
częścią nowego świata i nowej ewolucji.
Nieharmonijne schematy, kierujące waszym życiem, stare koncepcje, postawy, wartości i
przyzwyczajenia muszą zostać poddane transmutacji w tyglu świadomego wyboru i stałej, szczerej
pracy osobistej, która doprowadzi do tego, że wasza duchowa tożsamość wyłoni się z ciemności z całą
swoją siłą i mocą. Macie moc modyfikowania waszego życia i nieulegania mentalnym słabościom oraz
negatywnym emocjom wywodzącym się z waszych nieharmonijnych myśli. Możecie uczynić wasze
myśli i uczucia mistrzowskimi i konkretyzować je w konstruktywnych i twórczych działaniach
kreujących spirale światła, harmonii i miłości w życiu waszym i waszej planety. Czytając to zapytacie,
w jaki sposób macie odzyskać kontrolę i moc oddaną swemu mentalnemu ego, które nadzorowało i
programowało wasze życie powodując zamieszanie i cierpienia. Kiedy mówimy o transmutacji, mamy
na myśli świadomą pracę osobistą opartą na zastosowaniu niezbędnego ewolucyjnego wsparcia. Ma
ona prowadzić do tego, by słabości i nieharmonijne tendencje rozpuściły się pozostawiając miejsce
miłości, prawdzie, uczciwości, braterstwu i bezinteresownej służbie.
Pomimo, że właściwości, o których mówimy mogą wydawać się wam nadzwyczajne, takie nie
są. Są to właśnie atrybuty waszej Istoty Esencjonalnej, zaćmione chwilowo przez niewłaściwe
używanie mocy wyboru i wolnej woli. Tak więc, kochani bracia ewolucji, niezbędna jest wam edukacja
i duchowe prowadzenie ze strony osób, które osiągnęły pełną zgodność ze swoją Istotą Esencjonalną i
kosmiczną dynamiką ewolucji. Duchowa ewolucja nie jest pojęciem opartym na sentymentalizmie,
lecz ma podstawy bardzo naukowe, a jej metody muszą być właściwie stosowane, by przyniosły
namacalne i stałe rezultaty. Sektor „Ewolucyjnych Eksperymentatorów”, czy inaczej mówiąc
pracowników światła, ma wyraźną tendencję do traktowania duchowego rozwoju w sposób
sentymentalny, bez stosowania się do zasad i aksjomatycznych koncepcji uniwersalnych. Pozostawia w
ten sposób wolne pole spekulacjom i egocentrycznym projekcjom. Mimo, że stosowane narzędzia są
różne dla każdego osobistego przypadku, cele są takie same: „Rozwijanie Boskich cech Miłości i
Połączenia z Bogiem”. Cała reszta jest dodatkiem i stanowi ewolucyjne wsparcie dla osiągnięcia tego
właśnie celu.
Macie moc transformowania siebie i osiągania zgodności z tym, co w was najbardziej
świetliste; to znaczy z waszą Istotą Esencjonalną i Nieskończonym Stwórcą przenikającym wszystko i
nadającym całości spójność. Chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, i dlatego ciągle to podkreślmy, że
jesteście „Ewolucyjnymi Alchemikami”, ze zdolnością do transmutowania ciemności, to znaczy
nieświadomości w światło, czyli wrażliwość i boską wiedzę. Jesteście nieśmiertelnymi i wiecznymi
boskimi emanacjami Boga, których celem istnienia jest stwarzanie na nowo i rozpowszechnianie
miłości oraz piękna we wszechświecie. Stanowi to najbardziej wysublimowaną konkretyzację mocy

twórczej Kosmicznego Ojca. Kiedy jesteście świadomi swej boskiej natury działając z perspektywy
zgodności i zrównania z kosmicznymi prawami ewolucji, generujecie w waszym życiu dostatek, dobre
samopoczucie, pokój i harmonię. Ważne jest byście pamiętali o korzystaniu ze wsparcia, prowadzenia i
ochrony boskich sfer, które zaangażowały wielki kontyngent sił światła w waszej Galaktyce, Systemie
słonecznym i na planecie. Z tego powodu, tak wiele istot kosmicznych komunikuje się z wami
przekazując różnego rodzaju informacje mające pobudzić was do działania z zaufaniem i pewnością w
kwestii waszego celu zakotwiczenia królestwa światła i jego paradygmatów na Ziemi.
To, co polecamy wam na ten moment, to skoncentrowanie się na osobistej pracy i
skonfrontowaniu się z godnością, szczerością i siłą ducha z nieharmonijnymi stanami, które
przeszkadzają wam wibrować w częstotliwości harmonii, braterskiej komunikacji, solidarnej
współpracy i bezwarunkowej służby. Jesteście pionierami nowego cyklu Ewolucyjnego, który
programowany był od eonów, byście „Teraz Obecni i Świadomi” zainstalowali nowe paradygmaty
ewolucyjne, jak również nawiązali komunikację i współpracę z waszymi braćmi wszechświata.
Jesteśmy całkowicie do waszej dyspozycji, by was wspierać w tym procesie transformacji i integracji
oraz dostarczać wam niezbędnych środków ewolucyjnych, by ta transformacja mogła nastąpić.
Powtarzam, że jedyne, co macie zrobić, to zbadać i zmodyfikować aspekty-cienie waszego życia, które
nie wibrują w częstotliwości planety i nie faworyzują światła, harmonii, miłości oraz braterskiej,
solidarnej współpracy. Nawet, jeśli będą pojawiać się w was pewne rozbieżności, musicie je odrzucić,
ponieważ nie mają znaczenia. Skoncentrujcie się na konwergencji paradygmatów ewolucyjnych, które
stanowią narzędzia połączenia i komunikacji pomiędzy wami.
Są to czasy, w których fakt wejścia w zgodność z nowym cyklem ewolucyjnym domaga się
waszej pełnej uwagi, wysiłku i oddania. Osobiste interesy powinny się rozpuścić, czyniąc miejsce
interesom planetarnym kolektywu kosmicznego, gotowego do współpracy i stania się częścią wielkiego
kolektywu istot kosmicznych. My ze swej strony, nie szczędzimy wysiłków i nie skąpimy w
stosowaniu wszelkich środków, technik i metod niezbędnych, by spójność, braterska współpraca i
kosmiczna komunikacja były światłem prowadzącym was w każdym momencie. Tylko w ten sposób
doświadczycie boskiej radości bycia częścią kosmicznego planu ewolucji realizowanego w całym
wszechświecie. Jesteście naszymi braćmi i pragniemy dzielić się z wami naszym światłem, nauką,
technologią i naszą miłością; gotowi czcić moc twórczą Boga i rozprzestrzeniać ją we wszechświecie.
Mam nadzieję, że moje słowa przyniosą wam inspirację, prowadzenie i pewność, gdy będziecie
świadomi, że jesteśmy „Pośród Was i z Wami”, by wam pomóc w odzyskaniu utraconych boskich i
kosmicznych więzi.
Pytanie: Czytałem komunikaty, pochodzące od innych osób będących kanałami, w których
mówi się o interwencji sił światła w celu ustanowienia nowych paradygmatów ewolucyjnych na Ziemi.
Nie przeczę, że istnieje ruch duchowej odnowy, ale zachowania, postawy i przyzwyczajenia jego
przedstawicieli są ciągle jednak nieharmonijne. Czy taka interwencja nie byłaby wbrew procesowi
ewolucji? Czy może chodzi tu o środki wyjątkowe?
Możemy powiedzieć, że poziom operatorów światła nie jest najwspanialszy, ponieważ, jak sam
mówisz, ich zachowania, przyzwyczajenia oraz postawy nie wyrażają wartości praw kosmicznych i nie
wchodzą z nimi w pełen rezonans. Z drugiej strony, i jest to już postanowione, nastąpi interwencja sił
kosmicznych światła w celu przyspieszenia instalacji nowych paradygmatów ewolucyjnych trzeciego
tysiąclecia.
I
stnieje oczywiście dominujący, aktywny sektor reakcyjny, kontrolujący sytuację. Istnieje jednak
również kontrolowany sektor pasywny, odczuwających strach, ze względu na swoje oddzielenie od
prądu zachodzących zmian. Nie stanowi to w żadnym przypadku przeszkody dla wypełnienia
programu poczętego przez wyższe sfery światła dla waszej planety. Jestem członkiem Kosmicznej
Rady Ewolucyjnej i mogę powiedzieć, że zdecydowaliśmy o tego rodzaju działaniach na ostatnich

naszych spotkaniach. Interwencja jest nieunikniona. Jeśli nie nastąpiłaby, istnieje realne zagrożenie
wielkiej regresji ze względu na wasz opór na zmiany. Chociaż wydaje się to paradoksalne, mimo tego
oporu, dla takiej interwencji istnieje ogromne wsparcie ludzi waszej planety, którzy anonimowo proszą
o nią świadomie bądź nieświadomie. Reprezentują to, co my nazywamy nieświadomą masą krytyczną i
jest ona wystarczająca, by program interwencji mógł zostać zrealizowany. Nie chcemy oglądać kolejnej
zagłady, która sparaliżowałaby waszą ewolucję. Nawet, jeśli stało się tak w przeszłości, służyło
regeneracji, ewolucyjnej harmonizacji i wprowadzeniu pewnej duchowej wrażliwości. Nie byłoby
jednak już odpowiednie dla obecnych czasów ewolucyjnych. Stanowiłoby anachronizm i zagrażałoby
życiu oraz ewolucji na waszej planecie. Nie słychać trąb triumfu ani słów nadziei w intencji
uspokojenia umysłów ludzi. Jest to rzeczywistość, którą ci opisuję w tym momencie. Wszystko jest
gotowe. Pozory mogą sprawiać, iż myślicie, że króluje zamieszanie oraz geofizyczna i społeczna
destabilizacja. Jednak wszystko jest pod kontrolą. Ci, którzy sprawują teraz kontrolę na waszej planecie
wiedzą, że ich dni są policzone i że popełniają błąd używając odstraszających środków masowego
zniszczenia. Będą one całkowicie zakazane, a ich projekty całkowicie upadną. Pozorna technicznonaukowa kontrola jest w rzeczywistości słaba i wadliwa. Nasza technologia i nauka są na o wiele
wyższym poziomie, który dla was stanowi na razie tylko marzenie. Jesteśmy świadomi, że istnieją
jednostki, które dążą do sprowokowania apokalipsy jako środka kontroli mas. Nie wiedzą jednak, że
taka katastrofa nie przyniesie nikomu żadnych korzyści. Dni ograniczeń, izolacji i manipulacji
zakończyły się i Duchowa Hierarchia światła jest w trakcie rozwijania swoich środków, by światło i
nowa ludzkość rozwinęły się na Ziemi. Powtarzamy raz jeszcze: nie będzie żadnej totalnej zagłady;
interwencja nastąpi na różnych frontach i będzie miała na celu zmuszenie reakcjonistów do
opuszczenia ich pozycji lub opuszczenia planetarnego teatru. Wielka Rada Kosmiczna podjęła w tym
celu specjalne środki, włącznie z fizycznym przeniesieniem renegatów na inne planety oczyszczania
ewolucyjnego. Temat jest o wiele bardziej złożony niż się wydaje, przekazujemy Ci teraz tylko zarys
tego, co będzie się działo.

