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Niech integrujące i regenerujące światło Boskiego Ojca wypełni was wrażliwością,
świadomością i wewnętrznym pokojem.
Działanie Wszechświata, jako ewolucyjnego narzędzia, to integralny, spójny i harmonijny
proces. Pomimo że dominuje dualność, perspektywa, którą posiadacie, zależy od tego, w jaki sposób
integrujecie się z nieharmonijnymi aspektami waszego życia. Dualność, której doświadczacie na
niższych poziomach ewolucji, zaprojektowana została, by wam pomóc w rozróżnianiu i wyborze tych
aspektów rozwoju, z którymi pragniecie zintegrować się w swoim życiu. Z wyższej pespektywy,
ewolucja pomaga wam odkrywać wszystko, co nie wibruje w harmonii i synergii z waszymi
paradygmatami duchowymi i z waszą Istotą Esencjonalną. Oczywiście wasze wybory i doświadczenia
stanowią rezultat posiadanej przez was perspektywy życia, a to oznacza świadomość faktu, że celem
wszystkiego, tak naprawdę, jest regeneracja i duchowa transformacja.
Czasami procesy ewolucyjne są chaotyczne i dramatyczne. Generują negatywne ładunki
masowego cierpienia i bólu, który przyczynia się jednak do przebudzenia duchowej świadomości.
Doświadczając intensywnego procesu kryzysu musicie zrozumieć, że wszechświat próbuje
zakomunikować wam, iż wasza postawa oraz perspektywa są niewłaściwe i muszą się zmienić. Tutaj
niezbędna staje się wnikliwość wynikająca z perspektywy opartej na dążeniu do integracji, a nie
odrzucania. W przeszłości używana była dynamika kary stanowiąca mechanizm ochrony waszej
duchowej wrażliwości. Bez niej skutki waszej nieświadomości mogłyby być bardziej intensywne i
bolesne. Zatem wszelkie formy energetycznych, psychologicznych i emocjonalnych ograniczeń były
stosowane jako zabezpieczenia i mechanizmy transformacji błędów.
W obecnych czasach, ponieważ wymagają tego okoliczności związane z instalowaniem na
Ziemi nowych parametrów ewolucyjnych, formy się zmieniły. To, co kiedyś stanowiło narzędzia
korygujące i ochronne, dziś stało się mechanizmem prowadzenia i duchowego przebudzenia ze
zdolnością do przyspieszania konfliktowych procesów ewolucyjnych, niezależnie od tego, jak mogą
one być chaotyczne. Nowy format jest oparty na postawie dążącej do integracji, takiej, która pomoże
wam poczuć się częścią ewolucji i osiągnąć zdolność wibrowania w harmonii i synergii z
wszechświatem. W przeszłości negatywne i ograniczające spojrzenie na ewolucję służyło jako
wsparcie dla waszych niższych ciał, byście teraz bez traumy i cierpienia mogli zintegrować się z
nowymi paradygmatami ewolucyjnymi. W minionej dynamice ewolucyjnej, za każdym razem, gdy
popełnialiście błąd, nie byliście w stanie uwolnić się od jego skutków, co pozostawiało negatywny
psychiczno-emocjonalny wpis w waszym życiu. Teraz, błędy - rezultat nieświadomości - działają jako
środki ułatwiające. Nie pozostawiają już żadnych wpisów, lecz uaktywniają waszą duchową

wrażliwość i przyspieszają ewolucję.
Dla zoptymalizowania waszych procesów ewolucyjnych konieczne jest rozwijanie integracyjnej
perspektywy pomagającej wam w uwolnieniu się od lęku, cierpienia i frustracji z powodu popełniania
błędów. Musicie podejść do dynamik i nieharmonijnych tendencji, które posiadacie nie z płaszczyzny
poczucia winy i strachu, lecz z postawą dążącą do integracji; taką, która pomoże wam rozwijać
pojednawczy i dydaktyczny punkt widzenia ewolucji. Akceptacja ograniczeń i uwarunkowań pomoże
wam stać się bardziej łaskawymi w stosunku do swoich procesów ewolucyjnych bez popadania ani w
samozadowolenie ani w nieodpowiedzialność. Integralność i szczerość celu stanowią podstawę
generowania integracyjnych dynamik, które pomogą wam zrozumieć, że wszechświat i Ojciec pragną
waszego najwyższego dobra. Czasami, ze względu na specyficzne okoliczności, używane są pewnego
rodzaju strategie, byście nie stracili z oczu celu i pozostali świadomi tego, że ewolucyjny stres, którego
w pewnych momentach doświadczacie stanowi wsparcie i ochronę dla waszego duchowego wzrastania.
Nieświadomość była wspólnym mianownikiem w ostatnim cyklu ewolucji; rezultatem
negatywnego ładunku, który zgromadziliście w czasie trwania waszej ewolucji. Służyło to rozwijaniu
waszej duchowej świadomości, wrażliwości oraz temu byście teraz mogli integrować się z nowymi
paradygmatami i częstotliwością wibracji. Mimo iż procesy ewolucyjne, indywidualne i grupowe, były
dramatyczne i bolesne, stworzyły podstawy nowej cywilizacji oraz ewolucji duchowej. Czasy się
zmieniają, a to pociąga za sobą nowe metody i modele, zaś perspektywa i postawa, które rozwijacie
będą miały determinujące znaczenie w nowej fazie ewolucji. Pragnę w ten sposób wyjaśnić, że z
perspektywy planu absolutnego wszystko ma pozytywny i konstruktywny cel, a zrozumienie tego faktu
oznacza lepszą jakość życia. Celem tragedii i kryzysów jest połączenie i komunikacja z boskim planem
wibrującym w wielkiej oktawie służby i kosmicznej miłości. Aby osiągnąć ten poziom ewolucji,
konieczne jest rozwijanie integracyjnej postawy i perspektywy opartej na szacunku, miłości i
współczuciu dla siebie samego, innych i wszechświata.
Wszechświat ukształtowany jest w taki sposób, że jego zadaniem jest przyczynianie się do
budzenia świadomości i połączenia z Boskim Ojcem, z postawą pełnej miłości służby oraz integracyjną
i harmonijną perspektywą. Niezbędne jest byście pozbyli się negatywnych postaw w stosunku do
procesów i doświadczeń mających niepozytywny charakter. Błędem nie jest dyskwalifikacja, ale
sposób uczenia się. Powinien on promować świadomość, wrażliwość i akceptację. Jeśli nie
akceptujecie swoich uwarunkowań i ograniczeń, nie możecie przyjmować integracyjnej postawy w
momentach przejawiania się waszych nieharmonijnych tendencji. W rezultacie uruchamiacie poczucie
winy i samokaranie, a te są dla was szkodliwe, ponieważ oddzielają was od waszej Istoty
Esencjonalnej, wszechświata oraz Boga. Krytykowanie siebie za błędy jeszcze bardziej zaciemnia
wasze boskie widzenie i blokuje pełen miłości, nauczający przepływ skryty za nieharmonijnymi
okolicznościami i doświadczeniami.
Integracyjna postawa i perspektywa stanowią elementy podstawowe, które stopniowo przyczyniają
się do osiągania wyższego poziomu świadomości, wrażliwości i mądrości. O efektywności lekcji nie
stanowi stopień ich bolesności, ale prezentowany przez was poziom akceptacji i zrozumienia. Chcę w
ten sposób przekazać ukochani bracia światła, byście pozbyli się, przyjmowanych przez was tak długo,
postaw wzajemnego oskarżania się, które stanowią część poczucia bycia ofiarą, nieświadomości i
nieodpowiedzialności,. Ewolucja pociąga za sobą rozwój i odnowienie, ale nie z płaszczyzny postawy
negatywnej i pełnej lęku, lecz z pozycji pełnej pojednania. Nie znajdujecie się na Ziemi, by rzucać
wyzwanie kosmicznemu porządkowi, by żyć w chorobliwej negatywności będącej rezultatem
przekraczania praw życia i ewolucji, ani by zagłębiać się w znieruchomieniu i nieświadomości.
Stanowicie części dynamiki i twórczego światła Boskiego Ojca, a zatem jesteście wzywani do
wibrowania w najwyższej oktawie miłości, mądrości i boskiego błogostanu.
Rozwijając perspektywę i postawę integracyjną, stajecie się podatni na instalowanie nowych

paradygmatów ewolucyjnych oraz osiągacie większe zdolności zrozumienia i akceptacji. Okoliczności są
podatne na zmiany, ponieważ odzwierciedlają wasz poziom ekspresji, połączenia i komunikacji z
Esencjonalną Istotą i wszechświatem. Niezwykle istotne jest zrozumienie, że jesteście aktorami i
twórcami nowego stadium ewolucyjnego i to od was zależy przyszłość ludzkości oraz Ziemi. Pomimo że
obecnie okoliczności są chaotyczne, a negatywność przeważa, jeśli rozwiniecie integracyjną postawę i
perspektywę, dokonacie transmutacji planetarnej sceny społecznej, na której światło miłości, harmonii
oraz braterskiej współpracy i solidarności będą stanowić podstawę waszego życia.
Każdy z was, bez żadnego wyjątku, jest zwiastunem boskiego światła, które Kosmiczny Ojciec
umieścił w waszym sercu. Zawsze pamiętajcie o tym, że jesteście światłem emanującym z Boskiego
Źródła, że wibrując w harmonii i synergii z życiem oraz ewolucją w każdym momencie cieszycie się
boską łaską przepełniającą was pokojem, mądrością i miłością.

