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Braterskie pozdrowienia dla wszystkich duchowych badaczy zaangażowanych w proces
duchowej metamorfozy oraz integracji nowych parametrów duchowej ewolucji.
Chciałbym poruszyć dziś temat o ogromnym znaczeniu dla waszego procesu wzrastania i
ewolucyjnej ekspansji. Duchowe odrodzenie stanowi akt osobistego zaangażowania wynikającego z
uświadomienia sobie niezwykłego znaczenia ewolucyjnego czasu, którego doświadczacie. Nie jest
procesem, który ma miejsce tylko w pewnych momentach ewolucji osoby, lecz stanowi
„WYDARZENIE” kształtujące waszą codzienną infrastrukturę ewolucyjną. Cały wszechświat
zaangażowany jest w nieustający proces odnawiania energii, na który składają się wszystkie procesy
kosmicznej transformacji-dezintegracji.
Za każdym razem, gdy odczuwacie potrzebę zmiany jakiegoś aspektu waszego życia,
uruchamiacie mechanizm selekcji, uświadamiania sobie, planowania i realizacji. Wymaga to znacznego
zainwestowania energii, jak również waszej uwagi, świadomości i wrażliwości. Energia, świadomość i
planowanie uzależnione są od celu i oddziaływania, jakie jego realizacja ma na wasze życie. Jeśli
zmiana trywialnych aspektów życia wymaga planowania, energii i świadomości, oczywistym jest, że
wewnętrzna transformacja wymaga jeszcze większego ich nakładu. Niezwykle istotne dla was jest
połączenie i dostrojenie się do waszej Esencjonalnej Istoty, która ciągle pozostaje niezbadaną tajemnicą
przyprawiającą was o zawrót głowy i wywołującą niepotrzebną panikę.
Czasy się zmieniły. Z każdym dniem wzrasta wasze połączenie z duchowym aspektem
przemian, ponieważ dla tych, którzy zainteresowani są połączeniem ze swą Istotą Esencjonalną, z
boskich obszarów kreowany jest most komunikacji i połączenia. W przeszłości, granica pomiędzy tym,
co boskie, a tym, co ziemskie była bardzo wyraźna. Stanowiło to strategię organizowania różnych cykli
ewolucyjnych, które ludzkość musiała przejść, by osiągnąć punkt, w którym znajduje się dzisiaj. Wielu
z was trenowało przez tysiąclecia, by stopniowo przyłączyć parametry ewolucyjne pozwalające wam w
obecnych czasach na osiągnięcie wyższego poziomu ewolucji. Inni przybyli tu, by dzielić się
doświadczeniem i częstotliwością ewolucyjną osiągniętą na innych poziomach ewolucji, mimo iż
wydaje się, że znajdują się na takim samym poziomie jak pozostali. Temat jest dość złożony i, mimo że
zostało wam już przekazanych wiele różnych informacji, ciągle jest jeszcze wiele do odsłonięcia.
Stopniowo, adekwatnie do przebiegu waszego procesu integracji, będziecie otrzymywać więcej
informacji dotyczących tego tematu, pozwalających wam odkryć nowe możliwości oraz narzędzia
ułatwiające i przyspieszające rozpuszczanie negatywnych ładunków oraz nieharmonijnych wzorców
znajdujących się poza waszą jurysdykcją i kontrolą.
W geście miłości oraz ducha solidarności w stosunku do was, duchowa hierarchia wszechświata

zdecydowała się ułatwić proces, by ciężar i ewolucyjny wpływ przeszłości mogły być rozpuszczane z
minimalną współpracą i wkładem pracy z waszej strony. Teraz nie jest czas na to, by patrzeć w
przeszłość, czy rozpamiętywać nieharmonijne aspekty waszego życia, lecz by skoncentrować się na
teraźniejszości oraz integrowaniu energetyczno-wibracyjnych archetypów ewolucji instalowanych i
wprowadzanych przez nas w energetyczny hologram Ziemi i ludzki kolektyw. Po prostu bądźcie
zintegrowani i pracujcie z nowymi paradygmatami rozwoju, a stopniowo uwolnicie równocześnie
negatywny ładunek, który zgromadziliście w przeszłych życiach. Jest to jeden z przywilejów, który
boskie sfery zaprojektowały, by spowodować transformację i odkupienie ludzkości.
Jakiej metody użyjecie w inicjującym stanie dla stopniowego integrowania nowych
paradygmatów wyższej ewolucji? Po pierwsze staniecie się świadomi i zaczniecie odczuwać potrzebę
duchowej odnowy jako wyrazu zobowiązania w stosunku do swej Esencjonalnej Istoty, planu
kosmicznej ewolucji i Boga. Stwórca bio-zróżnicowany w jego wielu energetycznych manifestacjach
pragnie, byście uznali wieczne i nierozpuszczalne połączenie, jakie macie z Jego twórczą energią i
boską esencją stanowiącą pierwotne źródło życia i ewolucji. Jeśli nie rozpoznacie tego połączenia,
trudno będzie wam odczuć swe boskie źródło pochodzenia i to, że jesteście częścią kosmicznego planu
ewolucji. Istotne jest, by pojąć, że wszechświat stanowi stwórcze narzędzie, które używa swej mocy do
komunikowania się z nami i zwracania naszej uwagi. Obraz Boga nie jest symbolem ani też
substytutem. Rząd bez premiera jest nie na miejscu i traci rację bytu oraz swe znaczenie. Kosmiczny
Ojciec nie jest mitem, lecz rzeczywistością posiadającą swą esencję i osobistą niezależność
niepodlegającą ograniczeniom żadnego rodzaju. Witalne dla was jest, byście pojęli tę koncepcję,
ponieważ w przeciwnym razie narażacie się na pustkę, oddzielenie i utratę rozumienia znaczenia oraz
celu procesu kosmicznej ewolucji i boskości. Wszyscy wielcy nauczyciele zaakceptowali i
przekazywali sens tego połączenia i podporządkowania się łaskawemu, współczującemu i kochającemu
aspektowi Boga, a to pociąga za sobą uznanie Jego obecności, osobowości i wzajemnych relacji
pomiędzy Nim, Jego stworzeniem i nami.
Drugim aspektem jest odczucie potrzeby odnowienia całej ewolucyjnej budowli, koncepcji,
perspektyw, postaw i przyzwyczajeń tak, by mógł nastąpić proces metamorfozy bez dramatów, w
synergii i harmonii z prądem kosmicznej ewolucji. Trzeci aspekt to akceptacja waszych ograniczeń i
zrozumienie, że techniki i metody używane dotychczas już nie działają. Oznacza to przyjęcie
odpowiedzialności za integrację nowych narzędzi ewolucyjnych, które będą wam dostarczane.
Czwartym aspektem jest pełne otwarcie, by proces oczyszczania ewolucyjnego ciężaru i instalacji
nowych energetyczno-wibracyjnych wzorców mógł przebiegać bez oporu z waszej strony. Oznacza to
pełną akceptację i płynięcie z prądem oczyszczających przemian waszego niższego ciała. Wymaga to
rozwijania łaskawej i protekcjonalnej postawy, w której duch wdzięczności będzie stale obecny
podczas procesu, aż do całkowitego rozpuszczenia negatywnych ładunków.
Piąty aspekt metody to bycie świadomym, że zakotwiczenia, czy inaczej mówiąc nieharmonijne
tendencje, przyczyniają się do zwiększania się waszej duchowej świadomości oraz wrażliwości w
każdym waszym „Działaniu, Myśli, Uczuciu i Reakcji”. Szóstym aspektem jest stała czujność i
połączenie z tymi obszarami życia, które stanowią temat konfliktów i kryzysów oraz pełne ich
poczucie i umożliwienie im wyrażenia się w całej pełni, by negatywne ładunki waszych sfer
mentalnych i hologramu energetycznego mogły zostać rozpuszczone i uwolnione. Siódmy, ostatni,
aspekt metody duchowego odnowienia to praktykowanie integralności, uczciwości i pogody ducha w
waszych interakcjach z innymi, z samymi sobą i ewolucyjnym otoczeniem, w którym się znajdujecie.
Jesteście całkowicie odpowiedzialni za swój proces duchowej odnowy. Kiedy wibrujecie w postawie
szacunku dla przeszłości, respektu i otwarcia na teraźniejszość oraz wdzięczności i empatii dla
przyszłości jako ciągłej kreacji, w której istnieje wszechświat, przyczyniacie się do ulepszania i
instalacji nowych paradygmatów rozwoju.

Możecie również zastosować dodatkowe narzędzie duchowej odnowy. W momentach
introspekcji i połączenia z waszą wewnętrzną przestrzenią ewolucyjną wizualizujcie nad czakrą serca
spiralę w biało-srebrnym kolorze, obracającą się w lewo, a nad siódmą czakrą spiralę w kolorze
złotym, obracającą się w prawo. Jednocześnie powtarzajcie kod duchowej odnowy: KELAOPSKHUR-EMAYE. Czas pracy z tym kodem powinien wynosić minimum pół godziny dziennie.
Narzędzie to jest ogólne i może być zastosowane przez wszystkich poszukiwaczy światła bez żadnego
wyjątku, ponieważ znajduje zastosowanie w początkowych stadiach programu duchowej odnowy.
Niezwykle istotne jest, byście czuli się szczęśliwi ze względu na kulminacyjny moment
procesu, przez który przechodzicie jako pionierzy nowego, rozkwitającego właśnie cyklu kosmicznej
ewolucji. Nie zniechęcajcie się nawet, jeśli kryzysy są intensywne i bolesne, ponieważ jest to wyraz
nieskończonej łaski Stwórcy i boskich sfer projektujących dla was odnowienie i duchowe wzniesienie.
Nie dajcie się ponieść zewnętrznym wydarzeniom i informacjom o charakterze dramatycznym,
sensacyjnym czy apokaliptycznym. Połączcie się ze swoim wewnętrznym procesem z pełnym
zaufaniem, wiarą i przekonaniem, że kroczycie ścieżką prowadzącą do integracji oraz kosmicznego i
duchowego połączenia. Nawet, jeśli niektórzy z was będą musieli opuścić ciało, odczuwajcie
wdzięczność i spokój, ponieważ dzięki nim uwolnicie negatywne cykle ewolucyjne, przyczyniając się
do instalacji nowych wodnikowych paradygmatów. Musicie rozwijać zrozumienie i wystarczający
poziom poddania się, by boskie sfery i Kosmiczny Ojciec użyły waszego energetycznego i twórczego
potencjału w najwłaściwszy sposób dla waszego ewolucyjnego procesu, jak również dla uniwersalnego
porządku ewolucji.
Kochamy i szanujemy was za akt poświęcenia, którego wymaga duchowe odnowienie w jego
najszerszym znaczeniu we wszystkich obszarach waszej ewolucji. Ja, Hermes Trismegistos, jako
członek hierarchii waszej Galaktyki, wzywam was i przesyłam moje wsparcie oraz miłość, byście
zanurzyli się w prądzie duchowej odnowy i popłynęli z jego nurtem. Niech pokój Ojca i kosmicznych
nauczycieli uniwersalnej miłości zawsze będzie obecny w waszym życiu.

