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Po raz kolejny mam zaszczyt zwrócić się do was, duchowi działacze planety Ziemi, by w
imieniu waszych gwiezdnych braci zapewnić was o naszym wsparciu, współpracy i prowadzeniu.
Czujność planetarna jest coraz bardziej wyraźna i sprawia, że kolektywna podświadomość i
świadomość planetarna łączą się kreując spiralę ładunków elektro-magnetycznych oddziałujących nie
tylko na planetę, lecz również na wszystkie gatunki życia, włączając w to gatunek ludzki.
Przepowiednie, niektórych poprzedzających was cywilizacji i wizjonerów przeszłości, dotyczące końca
cyklu ewolucyjnego nabierają teraz znaczenia na społecznej scenie waszej planety. Okoliczności
osiągają w tym momencie poziom krytyczny wpływając na podstawy waszej cywilizacji, takie jak
ekonomia i ideologie polityczne, które nie wibrują w zgodności z ewolucyjnymi potrzebami nowej
Ziemi wyłaniającej się z czwartego do piątego wymiaru.
Do tej pory w waszej ewolucji przeszliście bardzo wiele dramatycznych wydarzeń,
harmonizowanych przez cykle o pewnej stabilności socjalnej, politycznej i ekonomicznej. Wszystko
jednak zanurzone było wewnątrz spirali chaosu, przemocy i zniszczenia, które rządziły sceną
planetarną. Odmienne i nieuniknione cykle doprowadziły was oto do stawienia czoła ostatecznej
syntezie całego procesu jak również chaosowi, niepewności i strachowi z tym związanym. Pomimo że
planetarny kryzys wydaje się przyjmować negatywny i dramatyczny obrót, niezwykle istotne jest, by
zrozumieć jego drugi plan oraz pedagogiczne i transformujące znaczenie. Za każdym razem, kiedy
wasze ciało zachoruje, system immunologiczny wzmacnia się, powodując regenerację komórkową i
eliminację toksyn. Procesy transformacji same w sobie nie są negatywne, to wasza percepcja i postawa
decydują o sposobie, w jaki do nich podchodzicie i o tym, jak je przeżywacie.
Pragnę w ten sposób powiedzieć, że mimo iż okoliczności wydają się pozornie niekorzystne, są
śledzone i nadzorowane przez sfery światła, skąd my, wasi gwiezdni bracia, jak również inne istoty i
hierarchie kosmiczne, kierujemy wspólnie procesem. Macie niewidzialne wsparcie wyższych
wymiarów skąd wykonuje się prace logistyczne dotyczące infrastruktury energetyczno-wibracyjnej
planety oraz nowych ewolucyjnych paradygmatów Wodnika.
Musicie pozostać na swoich posterunkach, ponieważ siły ciemności za wszelką cenę i bez
żadnego umiaru będą chciały użyć ostatnich środków z zamiarem uniemożliwienia realizacji planu.
Panika wywoływana kryzysem polityczno-ekonomicznym jest środkiem, którego siły te używają, by
was zastraszyć i zyskać czas w nadziei odzyskania mocy, której już nie posiadają. Elementem
kluczowym używanym w tym procesie transformacji przez wyższe sfery światła jest energia

przeciwna, znosząca i neutralizująca zgubne skutki działania sił ciemności. Kryzys społeczny na
waszej planecie, który rozpoczął się załamaniem ekonomicznym, stanowi strategię użytą przez
hierarchię światła kosmicznego, by zdestabilizować pozycje sił ciemności oraz kontrolę, którą
sprawują. Użyliśmy ich strategii odwracając prawo przyciągania. Zgubne i destrukcyjne skutki właśnie
ich dotkną. Na nieszczęście nie możemy uniknąć skutków ubocznych, ale czynimy wszelkie starania,
by były one jak najmniej dokuczliwe.
Rozpowszechniana jest teraz na waszej planecie cała masa informacji na temat korupcji,
sposobów kontroli, tajnych programów badań, projektów wojskowych, etc, które siły ciemności
prowadzą z pomocą pewnych rządów. Niektóre z tych informacji, ujawniających źródło kryzysu
społeczno-ekonomicznego, są infiltrowane i rozpowszechniane przez siły ciemności. Jest to część ich
strategii mającej na celu zmylenie duchowych działaczy i kosmicznej hierarchii. Niezbędne więc staje
się teraz używanie umiejętności rozróżniania, by nie stać się ofiarą fałszywych informacji o charakterze
apokaliptycznym, w których dominuje negatywizm. Nie dramatyzujcie w obliczu sytuacji, która
pociąga za sobą koniec cyklu ewolucyjnego. Przeżywaliście to już wiele razy: na przykład, kiedy
wasze ciało ulegało transformacji lub kiedy podlegaliście śmierci ciała biologicznego. Problemem nie
jest proces sam w sobie, lecz sposób, w jaki do niego podchodzicie oraz postawa, poziom świadomości
i punkt wiedzenia, jaki przyjmujecie podczas doświadczania tego procesu.
Jesteśmy w pełni świadomi stopnia waszego oporu na zmianę. Jest on produktem lęku przed
stawieniem czoła samemu sobie i przed odkryciem Boskiej Esencji wibrującej w nieustającej harmonii,
w połączeniu i komunii z wszechświatem oraz Bogiem. Podczas mającego teraz miejsce procesu
przejścia ewolucyjnego, niezwykle istotne jest rozwijanie perspektywy i postawy absolutnej
współpracy oraz gotowości do własnej transformacji i do realizacji programu Duchowej Hierarchii.
Jeśli pozwolicie, by zewnętrzne wydarzenia odsunęły was i nie dostroicie się do prądu boskiego światła
spoczywającego za pozornymi przeciwnościami, będziecie narażeni na strach, zamieszanie oraz utratę
mentalnej i duchowej jasności. Potrzebujemy krytycznej masy duchowych działaczy, którzy wzniosą
swoją częstotliwość wibracji i dostroją się do energetyczno-wibracyjnego przepływu, który instalujemy
z wyższych wymiarów. Będą działać jak amortyzatory łagodzące uderzenie radioaktywne emanujące z
plazmatycznego jądra Galaktyki. Zapraszamy was do bycia rzecznikami i mentorami nowych,
instalowanych na Ziemi, kodów ewolucji kosmicznej.
Dla was, jako duchowych działaczy, niezwykle istotne jest, byście dostroili się do waszego ciała
światła holograficznego oczyszczając centra energetyczne – wasze czakry i uaktywnili nowe centra,
które staną się odbiornikami i miejscami odkodowywania pięciowymiarowych kodów wibracyjnych.
Wasza współpraca i dyspozycyjność implikuje pełne przyjęcie odpowiedzialności za zjednoczenie się z
nowymi paradygmatami energetyczno-wibracyjnymi i duchowymi archetypami Wodnika. Gotowość
oznacza uczynienie wszystkiego, co niezbędne, by rozpuścić negatywne ładunki i nieharmonijne
aspekty. Dzięki temu my będziemy mogli użyć was jako transmutujące centrale energii i rzeczników
nowej świadomości solarnej; świadomości braterskiej i solidarnej współpracy pomiędzy wami i innymi
cywilizacjami wszechświata.
Z wyższych ziemskich wymiarów, my, siły Konfederacji Intergalaktycznej, stworzyliśmy most
połączenia i komunikacji dzięki środkom i technologiom światła umożliwiającym oczyszczanie pola
przyczynowego i zjednoczonych pół Ziemi. Neutralizujemy w ten sposób zaburzone energie
pochodzące z różnych zanieczyszczających źródeł techniczno-naukowych. Nasze oddziały są bardzo
aktywne. Pragniemy ujrzeć was jednoczących się poprzez osobistą pracę i otwarcie tak, by wasze ciało
światła absorbowało maksymalnie wiele promieni energetycznych wprowadzanych przez nas na
Ziemię i promieniowało nimi najbardziej, jak jest to tylko możliwe.
Możecie współpracować nie tylko z waszymi gwiezdnymi braćmi, ale również z innymi
działaczami duchowymi. Celem tej współpracy ma być stworzenie wystarczająco spójnego i silnego

jądra, mogącego rozpuścić negatywne i niebezpieczne ładunki waszego systemu społecznego.
Przejrzystość i czystość waszego ciała i umysłu jest elementem o niezwykłym znaczeniu w procesie
wzniesienia. Niezbędne jest, by ci, którzy uważają się za duchowych działaczy i aspirują do
duchowego wzniesienia, porzucili już zgubne dynamiki, postawy, zwyczaje i zachowania sprzyjające
konfliktom, agresji, wyzyskowi i oddzieleniu. Wasze ciała stanowią środki duchowej ewolucji i
powinny być utrzymywane w najbardziej wzniesionej częstotliwości, co oznacza psychiczną,
emocjonalną i fizyczną harmonię sprzyjającą absorbowaniu energii i kodów wibracyjnych Wodnika.
Nie możecie myśleć, że dzięki pewnym praktykom i technikom zakończyliście już swoją wewnętrzną
pracę ewolucyjną i zachowywać się dalej nieświadomie. Macie być przykładem dla innych, a to
pociąga za sobą działanie charakterystyczne dla mistrzów czy istot światła: harmonijną postawę,
zwyczaje, koncepcje i zachowania sprzyjające braterskiej i solidarnej współpracy.
Ziemia i ludzkość przechodzą teraz przez pas antymagnetyczny Galaktyki, a to wymaga
spełnienia niezbędnych warunków, by być rozpoznanym i zintegrować się z nową częstotliwością
Wodnika i wodnikową świadomością. W przeciwnym razie zostaniecie wykluczeni przez dynamikę
samą w sobie. Nie chcemy kreować fałszywych oczekiwań. Pragniemy was zachęcić, byście przyjęli
postawę pełną odpowiedzialności za wasz duchowy wzrost i osobistą transformację. Alchemia ducha
jest Graalem ukrytym w waszym sercu, dostępnym tylko dzięki czystości umysłu, równowadze
mentalnej, stałości intencji i duchowej integralności.
Wasi bracia z kosmosu wraz z kosmiczną hierarchią stworzyli świetlisty most komunikacji i
połączenia dla tych, którzy pragną wibrować na nowym poziomie ewolucyjnym oraz być płomieniem
światła dla dobra, pokoju, harmonii waszej planety i ludzkości. Wszyscy, bez wyjątku, jesteście
kochani i szanowani. Zawsze gotowi jesteśmy wam pomagać rozumiejąc, że wasz opór na zmianę
powraca. Wiemy, że jesteście Boskimi Esencjami uwięzionymi w labiryncie nieświadomości, który
wybraliście i stworzyliście poprzez wyrażone pragnienie. Jesteście naszymi braćmi kosmosu i życzymy
wam, byście w tym nowym cyklu ewolucyjnym połączyli się na nowo z konfederacją światów
zjednoczonych w świetle, harmonii i miłości. W imieniu rady dyrektorów Konfederacji
Intergalaktycznej i hierarchii waszej Galaktyki pozdrawia was Asthar Sheran przesyłając swoje
wsparcie, prowadzenie i miłość.

