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Ukochane istoty światła planety Ziemi, niech introspekcja, integralność i wewnętrzna czystość
będą celem waszego codziennego życia.
Każde przesłanie, które otrzymujecie ode mnie stanowi syntezę procesów ewolucyjnych i planu
kosmicznej ewolucji, które Bóg Ojciec przeze mnie wam przekazuje. Przesłania pochodzące z
wyższych poziomów ewolucji skierowane są do osób rzeczywiście pragnących zestrajać się z
wzorcami ewolucyjnymi zaprojektowanymi dla waszej planety. Moje słowa to kody wibrujące w
Wielkiej Oktawie Światła Bezwarunkowej Miłości pochodzące od Boskiego Ojca, którego życzeniem
jest, byście zintegrowali je w swoim życiu. Wychodząc z założenia, że zakończyliście już
nieharmonijne procesy ewolucyjne przeszkadzające wam świadomie postrzegać, rozumieć oraz działać
z czułością i duchową harmonią, hierarchia duchowa wszechświata pragnie, by wasza planeta, System
Słoneczny i Galaktyka zainaugurowały nowy cykl ewolucyjny
Istnieje wiele różnych typów informacji, które otrzymujecie, musicie jednak mieć rozeznanie i
koncentrować się na tych, które zachęcają do introspekcji oraz wewnętrznej przemiany. Negatywna
energia, od której Ziemia tak wiele ucierpiała w konsekwencji nieświadomego, niszczycielskiego
postępowania posiadających w swych rekach siłę polityczną i ekonomiczną, będzie stopniowo słabnąć
wraz ze wzrostem waszego połączenia i instalacją energii wodnikowej. Niesprawiedliwość, chaos i
przemoc, dominujące na waszej planecie, nadal będą się powiększać aż do osiągnięcia punktu
krytycznego. Wówczas nastąpi przemiana, która zaskoczy wszystkich podsycających zło i negatywizm.
Wrażliwość operatorów światła będzie wzrastać wraz z narastającym przyspieszaniem procesów
energetycznych. W związku z tym wasze niższe ciała odczują ten energetyczny nacisk, który w
nieunikniony sposób będzie popychał was do zharmonizowania się z kodami wibracyjnymi Wodnika.
Celem waszej pracy osobistej jest przemienianie negatywizmu i pobudzanie przekazywanych
wam duchowych paradygmatów, byście mogli stawać się źródłem światła, przechwytującym i
rozpuszczającym negatywizm nagromadzony w polu przyczynowym Ziemi. Nie jesteście jeszcze w
pełni świadomi spoczywającej na was wielkiej odpowiedzialności oraz ważności zadania, które macie
do wykonania w tym przejściowym okresie. Jesteście katalizatorami nowej, wodnikowej energii i
musicie się przygotować na jej przyjęcie. W przeciwnym razie wydarzenia, które nadejdą w
najbliższych latach przytłoczą was i może ogarnąć was panika. Większość z was, operatorów światła,
nie zintegrowała jeszcze odpowiedzialności, której unikaliście podczas wielu procesów ewolucyjnych.
Dotychczas Ziemia, jako centrum ewolucyjnego oczyszczania funkcjonowała, by przyjmować te istoty
światła, które pragnęły doświadczać oddzielenia od boskiego planu i zaćmienia swojego wewnętrznego
światła. Teraz planeta przemieni się w centrum integracji i duchowego wzrostu dla tych, którzy
rozpuścili ewolucyjne dynamiki przemocy, nieświadomości i braku duchowej odpowiedzialności.
Kryzys doświadczany przez ludzkość nie jest kryzysem ekonomicznym ani politycznym, lecz

duchowym, ponieważ do tej pory, w konsekwencji waszego wyboru, duchowa świadomość skazana
była na ostracyzm. Czas ewolucyjnego eksperymentowania zakończył się i rozpoczyna się nowy,
wspaniały okres, który ja nazywam “Otwarciem Kosmiczno-Ewolucyjnym”. Wasz udział i
zaangażowanie w przejściowy proces ewolucyjny jest niezmiernie istotny. Powinniście zrozumieć, że
chodzi tu o odpowiedzialność osobistą, a nie zbiorową. Procesy waszej wewnętrznej przemiany będą
stopniowo wpływać na zbiorowość tworząc spiralę harmonijnej i rozświetlającej energii, która uzdrowi
nie tylko pola geomagnetyczne Ziemi, lecz także Systemu Słonecznego i Galaktyki. Przekazujemy
wam jak wielka spoczywa na was odpowiedzialność, byście zrozumieli, że przemiana zależy nie tylko
od was, lecz także od braterskiej i harmonijnej współpracy między sferami boskimi i operatorami
światła.
Zestrajanie się z wodnikową energią jest synonimem zainstalowania w waszym życiu nowych
paradygmatów energetyczno-wibracyjno-ewolucyjnych w celu wyparcia i rozpuszczenia
przestarzałych, destrukcyjnych archetypów panujących na Ziemi od tysięcy lat. Historia się powtarza,
lecz człowiek zawsze ma możliwość wyboru nowego kierunku oraz wizji życia i ewolucji. Ludzkość
potrzebuje teraz perspektywy ewolucyjnej i egzystencjalnej diametralnie odmiennej od istniejącej
obecnie, będącej syntezą cyklu ewolucyjnego trwającego 26.000 lat, który właśnie dobiega końca.
Nieustannie kładziemy nacisk na pracę osobistą i konieczność zmiany wszystkich
nieharmonijnych aspektów waszego życia powodujących konflikty, negatywizm, agresję i cierpienie.
Nie ma potrzeby uaktywniania tych wzorców, by wzrastać duchowo i doświadczać pewnego poziomu
społecznego, psychofizycznego i duchowego komfortu. Zestrajanie się z wodnikową energią oznacza
zaakceptowanie rozpuszczenia egocentryzmu powodującego konflikty, uniemożliwiającego harmonijne
dostrojenie się do praw życia i ewolucji. Błędy, które stale powtarzacie, stanowią wyraz braku
świadomości i oporu na zmiany, ponieważ boicie się, że zostaniecie zalani światłem i stracicie rzekomą
władzę nad okolicznościami, które w rzeczywistości nie są pod waszą kontrolą.
Osobisty wysiłek i autodyscyplina stanowią podstawowe warunki niezbędne dla zaistnienia
alchemii wewnętrznej i połączenia z boskimi prawami ewolucji rządzącymi wszechświatem. Nie
żyjecie na Ziemi, by tworzyć imperia władzy i osiągać nietrwałe cele, których realizacja przynosi wam
zgubne skutki. Musicie zrozumieć, że celem waszego życia nie jest skorzystanie z “Dobrego Pobytu na
Ziemi i Komfortu Społecznego”, lecz pobudzanie duchowego wzrastania, które przyniesie wam
wyniesienie na poziomy duchowej ewolucji oraz łączność z Boskim Źródłem.
Strach, którego doświadczacie jest konsekwencją braku związku z planem kosmicznej ewolucji,
z waszą Esencjonalną Istotą i z Bogiem. Wszelkie obawy są balastem, który przynosicie w każdej
inkarnacji, ponieważ odłączeni jesteście od boskiej woli i waszej duchowej wrażliwości. Uaktywnienie
duchowej przemiany jest niezbędnym warunkiem dla uzyskania pokoju i harmonii w waszym wnętrzu,
dzięki czemu będziecie mogli dostrzec, kim naprawdę jesteście oraz poczuć łączność i komunikację z
Wszechświatem, waszą Esencjonalną Istotą oraz Boskim Ojcem. Jesteście boscy jak Nieskończony
Stwórca, który przepełnia każdy atom wszechświata, w związku z czym bezpowrotnie kieruje się was i
nakłania, byście wibrowali w harmonii i współdziałaniu z Nim.
By zestroić się z wodnikową energią trzeba wyzbyć się wszelkich zachowań, przyzwyczajeń
oraz pojęć podsycających eksploatację, manipulację, agresję oraz łamanie praw życia i ewolucji.
Obecna sytuacja świata stanowi wynik nierespektowania praw kosmicznych, czego konsekwencją jest
dekadencja oraz oderwanie się od planu boskiego i samego życia. Moje słowa, jako posłańca
Kosmicznego Ojca, są wibrującymi kodami wywodzącymi się z Wielkiej Oktawy Miłości Boskiej, a
ich celem jest oddziaływanie na wasze strapione i zagubione umysły oraz serca. Trudności będą jednak
narastać działając jako mechanizmy umożliwiające wam zestrojenie się z waszą Istotą nieśmiertelnego
i niezniszczalnego światła oraz gromadzenie światła, miłości i mądrości, które otrzymujecie z boskich
sfer.

Mimo że wokół was będzie coraz więcej chaosu, to jeśli będziecie wibrować w zestrojeniu i
harmonii z Kosmicznym Prawem Miłości i Posłuszeństwa boskiemu planowi, skorzystacie z mądrości i
zrozumienia wewnętrznego. Przygotowujemy was nalegając, byście w tych momentach obecnej
sekwencji ewolucyjnej planety Ziemi uaktywnili łączność z waszą Esencjonalną Istotą i
zsynchronizowali się z kosmicznym strumieniem energetyczno-wibracyjnym, który instaluje się na
Ziemi. Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlatego, że wasze Istoty Światła prosiły o to; Matka Ziemia
domagała się tego, a hierarchia duchowa wydała dekret stanowiący część programu ewolucyjnego
człowieka, Systemu Słonecznego i Galaktyki, do której należycie.
Aby zestroić się z wodnikową energią musicie uwrażliwić się na wszelkie przejawy
negatywności, zepsucia i nieświadomości będące obecnie domeną większej części ludzkości;
postrzegać życie z perspektywy współpracy, szacunku i harmonii między ludźmi; oddzielić się od
błędnych koncepcji podsycających podziały, przemoc, eksploatację i destrukcję. Zestrojenie się z
wodnikową energią stanowi gest szlachetności i miłości oraz zrozumienia, że wszyscy jesteśmy
dziećmi Boskiego Ojca i że celem życia jest miłość, służba i wibrowanie w zestrojeniu i współdziałaniu
z wszechświatem oraz Bogiem.
Ukochane istoty boskiego światła, życzę wam, by miłość, mądrość i rozeznanie dominowały w
waszym życiu i abyście byli świadomi, że kocham was zawsze i pracuję, by błogosławieństwa
Boskiego Ojca oświecały wasze serca.

