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Jako najwyższy przywódca Konfederacji Intergalaktycznej, pragnę wyrazić moją wdzięczność
wszystkim współpracującym z nami operatorom światła.
Informujemy was, że począwszy od grudnia 2009 wasza planeta i ludzkość zaczną doświadczać
efektów krzyżowania się energii czwartego i piątego wymiaru na skutek aktywacji nowych portali
międzygalaktycznych. Zdarzenie to stopniowo przejawiać się będzie na poziomie astrofizycznym z
nasileniem promieniowania kosmicznego pochodzącego z centrum Galaktyki, które spowoduje
zwiększenie radioaktywnego promieniowania Słońca. W miarę jak System Słoneczny przybliżał się
będzie do galaktycznego punktu zero, Słońce będzie działać jako katalizator energetycznych i
wibracyjnych częstotliwości wprowadzanych na waszą planetę, powodując różnego rodzaju zdarzenia
geofizyczne i magnetyczne. Jednocześnie przyczyni się to do uaktywnienia nowego hologramu
energetycznego w tych, którzy wcielają wzorce energetyczno-wibracyjne czwartego i piątego wymiaru.
Temat jest bardziej złożony, wyjaśniam go jednak wam w skrócie, byście wiedzieli jak stosować
się do naszych instrukcji, a w rezultacie jak postępować. Nasze oddziały między-wymiarowe będą
teraz dużo bardziej aktywne monitorując skok ewolucyjny waszej planety w następnych latach. Nasza
obecność stawać się będzie coraz częstsza i będziemy kontaktować się z nowymi kosmicznymi
operatorami, którzy staną się pomostem w łączności z ludzkością. Ci kosmiczni operatorzy będą swego
rodzaju energetycznymi stabilizatorami przyczyniając się do modulowania energetycznej i wibracyjnej
częstotliwości planety. Pragnę wam przekazać, że wszystko, co od tej pory zrobicie na poziomie
rozwoju osobistego, będzie tworzyć pomost energetyczny zespalający i wzmacniający promieniowanie
kosmiczne oddziałujące na wasz System Słoneczny i planetę. Ci, którzy wibrują w nowej
częstotliwości, będą doświadczać pełnej transformacji swoich niższych ciał oraz wzrostu kosmicznej i
duchowej świadomości.
Niezwykle istotne jest, byście zrozumieli, że ludzkość i planeta wejdzie w nowy cykl
ewolucyjny, który zakłada głęboką przemianę wzorców egzystencjalnych. Era izolacji oraz ewolucyjna
banicja zakończyły się. Rozpoczyna się nowy rozdział w ewolucji oraz integracji Ziemi z planetami na
wyższym poziomie ewolucji. Ewolucyjne wzorce, którymi kierują się cywilizacje będące na wyższym
od waszego poziomie, będą przekazywane i wprowadzane w nową generację nadczłowieka. Bardzo
wiele istot o wysokim poziomie ewolucji wciela się na waszej planecie, by umożliwić nową dynamikę
kosmiczno-ewolucyjną ludzkości. Tak sporny rok 2012 stanie się platformą inicjacji nowej
świadomości duchowej, która przyczyni się do przemiany człowieka i planety Ziemi.
W miarę jak System Słoneczny będzie się uszeregowywał na jednej linii z galaktycznym
centrum, nasilą się kryzysy zarówno zbiorowe, jak i indywidualne we wszystkich sferach waszego

istnienia i systemu społecznego. Tak więc niezbędne jest, abyście byli świadomi jak ważna jest wasza
współpraca oraz zintensyfikowanie duchowego wzrastania. Aby stworzyć platformę współpracy
pomiędzy operatorami światła waszej planety, podam kilka wskazówek energetycznej aktywacji i
zestrajania się waszych niższych ciał z pięciowymiarową częstotliwością naszych statków oraz
międzywymiarowych portali, które będą otwierać się począwszy od teraz. Jest to metoda, którą
możecie realizować równocześnie z technikami duchowego rozwoju, jakie zwykle stosujecie.
Masa nieświadomości i negatywizmu otaczająca ludzkość i planetę jest bardzo gęsta, dlatego
niezbędna jest wasza współpraca i świadomość, byśmy wspólnie mogli je rozpuścić. To wymaga
głębokiego osobistego zaangażowania związanego z przyszłością ludzkiej cywilizacji. Powtarzam, że
to, co zrobicie od tej chwili, przyczyni się do tworzenia nowych podstaw ponadludzkiej cywilizacji
oraz integracji i współpracy z cywilizacjami wszechświata znajdującymi się na wyższym poziomie.
Spoczywa na was odpowiedzialność, jeśli rzeczywiście pragniecie świetlistej przyszłości i ludzkości
istniejącej w oparciu o wzorce solidarnej i braterskiej współpracy, w której wzajemne stosunki mają na
względzie wzrost oraz duchowe dobro wszystkich ludzi. Nie będzie to łatwym zadaniem, lecz jeśli
wspólnie dołożycie wszelkich wysiłków ze szczerym życzeniem, aby stać się częścią nowego cyklu
oraz ewolucyjnego odrodzenia Ziemi i człowieka, osiągniecie wspaniałe, namacalne rezultaty.
Kontynuując, nakreślę wskazówki pomocne w procesie dostrajania się i aktywacji energetycznowibracyjnej, które bez wyjątku wszyscy powinniście zastosować w celu waszego osobistego i
planetarnego wzrostu.
1. Wszystko, co istnieje jest energią, która przejawia się w różnych formach i stanach. Kiedy
zestrajacie się z wyższą częstotliwością waszej Esencjonalnej Istoty, z wzorcami, które sprzyjają
otwarciu się, wzrostowi , łączności i duchowej współpracy rozpuszczacie negatywne ładunki
energetyczne w waszych ciałach energetycznych i w hologramie energetycznym planety.
2. Intencja i intensywność waszych myśli, postępowanie i działanie wpływają na środowisko
oraz na innych ludzi na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Jeśli jednak harmonizujecie się z
wodnikowymi wzorami ewolucyjnymi, które ugruntowują harmonię, zrozumienie, braterską i solidarną
współpracę oraz duchowy wzrost, wyniki waszego postępowania, myśli i działań mają na te czynniki
(środowisko i innych ludzi) wpływ kwantowy.
3. Nigdy nie skupiajcie się na negatywnych zachowaniach, zarówno osobistych jak i
zbiorowych, gdyż działa to na zasadzie sprzężenia zwrotnego wzmacniając ich negatywny wpływ na
was oraz na środowisko.
4. Koncentrujcie się na wprowadzaniu wzorców duchowego wzrostu, których jeszcze wam
brakuje, by zablokowane energie oraz wsteczne ewolucyjne pojęcia mogły się rozpuścić.
5. Bądźcie konsekwentni w waszych myślach, słowach i uczynkach, by umacniać harmonię,
dostrojenie i mądrość w życiu oraz w waszych międzyludzkich związkach.
6. Nienaganne postępowanie powinno być autentyczną manifestacją waszych ideałów jako istot
światła w stanie duchowego wznoszenia się. Nieskazitelne postępowanie nie narusza praw życia i
ewolucji, kreuje harmonię, dobro, duchowy wzrost i braterską komunikację między ludźmi
wibrującymi w świetle.
7. Praca osobista musi być niezłomna, systematyczna i świadoma, byście osiągnęli jej
najgłębsze poziomy, uaktywnili swą duchową wrażliwość i osiągnęli perspektywę adaptacji do zmian
ewolucyjnych.

8. Alchemia duchowa nastąpi, gdy, jako istoty światła, będziecie świadomi waszej
odpowiedzialności i powinności wcielenia w życie wzorców ewolucyjnych umacniających wewnętrzny
rozwój, współdziałanie i harmonijną komunikację pomiędzy wszystkimi ludźmi oraz innymi formami
życia.
9. Punkt kosmiczno-duchowej i planetarnej zbieżności polega na zrozumieniu, że wszyscy
jesteśmy częścią tego samego Boskiego Źródła - Boga, które scala fenomen kosmiczno-ewolucyjny.
Zatem waszą odpowiedzialnością jest umacnianie tych wzorców ewolucyjnych, które się do tego
przyczyniają.
10. Skupcie się na tym, by być kanałem światła dla Ziemi oraz ludzkości. Wyłączcie się z
zewnętrznych wydarzeń, których doświadcza nieświadomy i wsteczny sektor waszej planety stawiając
opór światłu dezintegrującemu jego siłę i wpływ.
Wasi gwiezdni bracia pozostają czujni i aktywni, by Nowa Ziemia i ludzkość stały się
rzeczywistością, a wy byście stali się jej częścią. To wy decydujecie, w jakiej rzeczywistości pragniecie
żyć i jakiej przyszłości pragniecie doświadczać. Siły światła i członkowie Konfederacji
Intergalaktycznej stanowią siły operacyjne działające na rzecz tego, by ludzkość, System Słoneczny i
planeta Ziemia dokonały duchowego wzniesienia i integracji z nową dynamiką kosmiczno-ewolucyjną.

