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Niech boska łaska i mądrość przepełni wasze życie harmonią, dobrem i duchowym wzrostem.
Ukochani mistrzowie kosmicznej ewolucji, cieszymy się bardzo ze sposobności współdziałania
z wami wszystkimi, istotami będącymi w procesie ewolucyjnego wzrostu i duchowej ekspansji.
Temat, który został na dziś wybrany jest niezmiernie ważny i chociaż może mieć negatywny
wydźwięk, to jednak, gdy podchodzi się do niego z właściwej perspektywy, ma transformujące
znaczenie.
Doświadczane przez was osobiste kryzysy są skutkiem niefunkcjonalnych, psychicznoemocjonalnych wzorców postępowania oraz sposobów myślenia, które wymagają teraz waszej
uwagi i zmiany. Pełne konfliktów czasy, których ludzkość doświadcza, są zwiastunami przemian
ewolucyjnych dokonujących się na waszej planecie. W miarę jak wasz System Słoneczny zbliża się
do centrum galaktycznego, emisje galaktycznej energii i wibracji będą się zwiększać powodując
poważne zmiany w podstawach ewolucyjnych ludzkości oraz w energetycznych i wibracyjnych
strukturach planety.
Boskie sfery nadzorujące i kierujące waszym procesem są świadome ubocznych skutków
związanych z ewolucją Ziemi i ludzkości. Sposób, w jaki będziecie doświadczać geofizycznych
zmian na planecie zależeć będzie od procesu integrowania przez was nowych wzorców
ewolucyjnych. Przypominamy raz jeszcze, że geofizyczny układ Ziemi reaguje na wasze
zachowania i poziom ewolucji. Z tego powodu, jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się w
środowisku, gdyż jest ono odbiciem stanu waszej wewnętrznej geografii. Zmienia się ona w
zależności od tego, jak reagujecie na wyzwania ewolucyjne, z którymi się zmagacie.
Kryzysy osobiste stanowią narzędzia, przy pomocy których rozpuszczacie, ciążące wam od
dłuższego czasu, osobiste dynamiki, stosowane przez Esencjonalną Istotę, by przyciągnąć waszą
uwagę. Skutki zmian energetyczno-wibracyjnych wpływają na dynamiczne przemiany całej planety
i ludzkości. W związku ze sposobem, w jaki został zaprojektowany wasz skok ewolucyjny, nie
istnieje możliwość pominięcia nierozwiązanych, niefunkcjonalnych procesów ewolucyjnych.
Okoliczności, z waszego punktu widzenia pozornie niepomyślne, są dla was najbardziej optymalne,
ponieważ przyczyniają się do wewnętrznej przemiany. Nie powinniście obawiać się lęków, które
was osaczają. Stanowią one ewolucyjny fundament, którego Wszechświat i wasza Esencjonalna
Istota używają, by “pomóc wam” zrozumieć, że wasze dobro, wewnętrzna harmonia, pomyślność i

duchowa pełnia zależne są od ich rozpuszczenia. Nie stanowią przeszkody w waszej ewolucji. To
godni polecenia mistrzowie i przewodnicy, którzy przybywają do was w momentach wielkich
kryzysów społecznych, politycznych i środowiskowych, przez które obecnie przechodzicie.
Kryzysy można przyrównać do terapii. Stanowią właściwe wsparcie ewolucyjne, którym
dysponujecie, aby z powodzeniem rozpuszczać nieharmonijne wzorce powodujące brzemienne w
skutki konflikty i cierpienia. Niestety, większość ludzi próbuje rozwiązać problemy zewnętrzne,
będące tylko odbiciem charakterystycznym dla dysfunkcji duchowych, rozsiewających się jak
nowotwór we wszystkich sferach społeczeństwa. Wszechświat skoncentrował się na tym, by
rozpocząć nowy cykl ewolucji, a to pociąga za sobą eliminację nieharmonijnych wzorców
egzystencjalnych, które rządziły w waszym życiu do chwili obecnej. Na waszej planecie stopniowo
wprowadzana jest nowa energia oraz wodnikowa częstotliwość, a ich wpływ nasili się w
najbliższych dekadach, by odrodzić waszą planetę i ludzkość. Opór na zmiany jest wyrazem waszej
duchowej niedojrzałości oraz nieświadomości, którym powinniście się uczciwie i szczerze
przeciwstawić. Epoka braku odpowiedzialności zakończyła się i jako mistrzowie ewolucji jesteście
zachęcani do doświadczania duchowej przemiany. Lęki, które odczuwacie mają duchowe podstawy.
Wskazują wam, że są jedynie maskami, za którymi skryliście się, by zapomnieć, że jesteście
odblaskiem Boga, “Istotami Boskimi”, obdarzonymi mądrością, miłością, pięknem i wewnętrzną
kreatywnością.
Nie powinniście w obliczu zaostrzających się kryzysów przyjmować wymijającej postawy.
Zrozumcie, że są posłańcami pragnącymi, by światło waszej Esencjonalnej Istoty rozjaśniło
ciemność powstałą w wyniku waszego oporu na zmiany; byście zaakceptowali fakt, że jako boskie
istoty odczuwacie wewnętrzny impuls-nakaz, by ponownie połączyć się z Nieskończonym Stwórcą
pragnącym waszej miłości, piękna i duchowej wrażliwości. Posiadacie moc rozpuszczania
nieharmonijnych wzorców opartych na pojęciach, nawykach wartościach i niewłaściwych
zachowaniach, które zintegrowaliście zapominając o celu istnienia i ewolucji. Cóż jest celem
istnienia i ewolucji? Jest to powrót do Boskiego Źródła, z którego wszystko pochodzi, a wy jako
jednostki boskiej służby powinniście zestrajać się ze strumieniem miłości i piękna przenikającym
każdą cząstkę atomową i subatomową Wszechświata.
Bez kryzysu nie istniałoby uzdrowienie oraz wewnętrzna przemiana. Zatrzymalibyście się w
szkodliwych, zgubnych dla was dynamikach, które przynosiłyby coraz więcej konfliktów i cierpień.
Kryzysy są najlepszym istniejącym mechanizmem ewolucyjnym, ponieważ pozwalają wam
zestrajać się z waszą duchową wrażliwością i z boskim planem, z którym obecnie jesteście
rozłączeni. Nie są one kreowane przez obce wam siły energetyczne, lecz stanowią wynik i
odzwierciedlenie braku łączności z waszą Istotą i Bogiem. Wszechświat jest narzędziem i
wsparciem ewolucyjnym, zaprojektowanym przez Stwórcę, by pomóc wam zrozumieć, że musicie
powrócić do Źródła, do planu światła, piękna i nieskończonej miłości. Jesteście duchowymi
jednostkami, które świadomie oddzieliły się od Boskiego Źródła. Okoliczności i Wszechświat
przypominają wam to teraz. Wszystko, co nie podsyca tej właśnie dynamiki ewolucyjnej staje się
przeszkodą, zatem powinniście to porzucić, chyba, że pragniecie doświadczać konfliktów i
cierpienia.
Ewolucja została zaprojektowana tak, by umożliwić wam ponowne połączenie z
Nieskończonym Stwórcą poprzez osobiste procesy, poszukiwania i eksperymentowanie. Pomagają
one wam stopniowo zharmonizować się z najważniejszą i nieuniknioną potrzebą duchowego
przebudzenia. Ciemność, będąca synonimem nieświadomości, tak bardzo zintegrowała się z
waszym życiem, że sam ten fakt jest już przyczyną konfliktów i wewnętrznego napięcia. Jednak
ciemność może stać się również kanałem wyrażania się znajdującego się w waszym wnętrzu światła
wówczas, gdy stosując wnikliwość, świadomie ją oświetlacie odkrywając, że cienie są wyłącznie

jego brakiem.
Jaka powinna być wasza postawa w obliczu kryzysów? Przede wszystkim zrozumcie, że
jesteście podzieleni na fragmenty i odłączeni od waszej Esencjonalnej Istoty oraz Stwórcy.
Następnie zaakceptujcie, że kryzys jest katalizatorem pomagającym wam wyjść z ewolucyjnego
zastoju duchowego. Napięcia i psychiczno-emocjonalne zaburzenia stanowią najlepszy ewolucyjny
fundament dla zharmonizowania i rozpuszczenia dysfunkcyjnych wzorców. Jeśli nie byłoby
kryzysów, nie byłoby również duchowego wzrostu. Nie pojęlibyście, że celem życia jest odzyskanie
waszego boskiego statusu i powrót do Boskiego Źródła. Kryzysy są narzędziem pomagającym wam
uaktywniać duchową wrażliwość i łączność z samym sobą oraz Bogiem. Są transformujące,
oczyszczające i ożywiające. Wnoszą nową, konstruktywną perspektywę oraz pozytywne podejście
do życia. Stanowią odbicie głosu waszej Esencjonalnej Istoty przypominającej wam o waszym
nieśmiertelnym i boskim źródle oraz duchowym powiązaniu z Boskością. Są przejawem boskiej
łaski pobudzającej do zestrajania się i komunikacji z najgłębszą częścią waszej Istoty domagającej
się uwagi i miłości.
Kryzys wewnętrzny jest źródłem uzdrowienia, ponieważ zaprasza do ponownego połączenia
się z tymi fragmentami was, które pragną światła i miłości waszej Esencjonalnej Istoty. Światło
przesłonięte cieniami wyraża się właśnie poprzez kryzysy, byście odzyskali swe boskie pochodzenie
oraz zrozumieli, że miłość, piękno i nieskończone szczęście, których tak pragniecie, już są w
waszym wnętrzu. Niepokoje i zaburzenia powodowane przez kryzysy stanowią tygiel uaktywniany
przez wszechświat i boskie sfery, byście w końcu zanurzyli się w niezgłębionym oceanie radości,
pełni i miłości, które Bóg umieścił w waszym sercu. Jeśli rozwiniecie takie podejście i postawę
otrzymacie siłę i pomoc, których potrzebujecie. My z boskich sfer, najbardziej pragniemy tego, by
zobaczyć jak odzyskujecie swą siłę i pełnię duchową. Jesteście mistrzami ewolucji i jako tacy,
“Macie Siłę Być tym, kim Jesteście”. Nie wątpcie w to ani przez chwilę, ponieważ prawda ta jest
częścią waszej ewolucji i wewnętrznej, prawdziwej natury.

