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Niech światło duchowego postrzegania i zrozumienia zawsze wibruje w waszym wnętrzu
przyczyniając się do łączności ze Źródłem Boskiej Miłości.
Na waszej planecie dobiega końca sekwencja ewolucyjna związana z rokiem słonecznym, za
pośrednictwem którego doświadczacie kosmicznej ewolucji. Powinniście wykorzystać ten czas, by
dokonać podsumowania waszego wewnętrznego wzrostu; procesów, które zintegrowaliście oraz
nieharmonijnych aspektów, które rozpuściliście. My, jako nadzorujący, oceniający karmiczną dynamikę
waszej planety i ludzkości, przekażemy wam zasady ewolucyjnego działania na rok następny oraz
przedstawimy krótką prognozę waszej planetarnej przyszłości.
Nie tylko ustanawiamy prawa i oceniamy karmiczne procesy planetarne cywilizacji takich jak
wasza, znajdujących się na etapie ewolucyjnych przemian, lecz również dostarczamy instrukcji
stanowiących ewolucyjne wsparcie przyczyniające się do rozpuszczania starych wzorców oraz
instalowania i pobudzania tych aspektów waszej ewolucji, z którymi powinniście się zintegrować. Jak
możecie zaobserwować, sytuacja na waszej planecie jest bardzo napięta i, chociaż rządy zamierzają
ukryć ten stan i szukać półśrodków na rozwiązanie światowego kryzysu, sprawy nie ulegną poprawie.
Dlaczego? Perspektywy, cele i projekty waszych polityków są wsteczne, nie są zsynchronizowane z
nowymi wodnikowymi wzorcami ewolucyjnymi. Polityczni liderzy, z waszym milczącym
współudziałem, są odpowiedzialni za chaos, konflikty i napięcia istniejące na planecie. Ich strategie
oparte na eksploatacji, kontroli i manipulacji ludzkością nadal są te same, chociaż forma, dzięki której
je rozpowszechniają, ewoluuje. Bez waszej współpracy ich wysiłki i zgubne działania będą słabnąć.
Wymaga to jednak z waszej strony wielkiego zaangażowania osobistego oraz wewnętrznego
zharmonizowania z takimi wartościami, które umacniają solidarność, braterstwo i współpracę między
ludźmi; wartościami, których celem nie jest ekonomiczny wzrost oparty na eksploatacji zasobów
energetycznych planety oraz wykorzystywaniu słabszych, lecz wynikający z duchowej jedności
zbiorowości kosmicznej znajdującej się na drodze ewolucyjnej przemiany.
Wy, którzy rzeczywiście wibrujecie w świetle, musicie dokonać radykalnej zmiany
wewnętrznej, w której dominować będą integralność i godność wprowadzania w społeczeństwie
wartości duchowych w celu jego duchowego wzrastania i harmonijnych stosunków między wszystkimi
ludźmi. Ludzkość jest podzielona na mnóstwo grup politycznych, społecznych, religijnych,
ekonomicznych i filozoficznych, czego konsekwencją są występujące na waszej planecie konflikty i
społeczna niestabilność. Dopóki nie zaczniecie wibrować w zestrojeniu i współdziałaniu z
paradygmatem “ Duchowej Ewolucyjnej Spójności Kosmicznej” będziecie nadal doświadczać
podziałów, rasizmu, eksploatacji i cierpień, jakie od tysięcy lat są udziałem ludzkości waszej planety.
Zepsucie panujące w różnych sferach społecznych jest czynnikiem dominującym, ponieważ jest ono w
każdym z was od momentu, w którym odłączacie się od Boskiego Źródła. To odłączenie nie sprzyja

bezwarunkowej służbie oraz braterskiej i solidarnej współpracy między ludźmi.
Istnieje jeden istotny czynnik, który pragniemy wam wytłumaczyć. Społeczne wstrząsy, których
doznajecie są nie tylko wynikiem przejściowego programu ewolucji i galaktyczną regulacją
energetyczno-wibracyjną, lecz skutkiem “Zakumulowanej Planetarnej Karmy”, którą wytworzyliście.
Większość operatorów światła nie rozumie, że prawo karmy działa we wszystkich sferach
wszechświata i na wszystkich poziomach ewolucyjnych. Bez tego zrozumienia, wszystko, co robicie,
powoduje zgubne skutki, tak na poziomie osobistym jak i planetarnym. Gdy okoliczności są
niesprzyjające i doświadczacie kryzysów oraz cierpienia, zastanawiacie się, dlaczego was one
spotykają. Czujecie się ofiarami, co jest synonimem duchowej niedojrzałości i braku ewolucyjnej
odpowiedzialności. Cierpienia i niesprzyjające okoliczności są narzędziami, których używa prawo
karmy, by prostować wszystkie nieharmonijne zachowania pochodzące od inwolucyjnego ego
posiadającego silną tendencję do eksploatacji i manipulacji energią. Energia jest boska, a wszystkie jej
przejawy są święte, gdyż jej źródłem jest Bóg - utrzymujący życie twórca Wszechświata. Karma, jako
aksjomatyczna zasada ewolucyjna, działa na wszystkich poziomach, czy jesteście tego świadomi czy
nie. Jeśli nie istniałoby to prawo, Wszechświat nie mógłby ewoluować jako spójna, harmonijna całość,
która ma umożliwiać odkupienie i duchową ewolucję wszystkim istotom podlegającym temu prawu.
Ponadto, błędy ewolucyjne nigdy nie uległyby naprawie, a osoby ze skłonnościami perwersyjnymi
nigdy nie zmieniłyby się i nie zrozumiały, że ciemność jest wyborem osobistym, a nie dynamiką i
wrodzoną naturą istoty Wszechświata oraz Boga. Byłoby aktem boskiej niesprawiedliwości, gdyby
ciemność przeważała we Wszechświecie i nadzorowała procesy ewolucyjne, których celem jest
zestrajanie się ze Źródłem Boskiego Światła przejawiającym się poprzez miłość, harmonię i piękno cechy odzwierciedlające się w osobach szanujących prawa życia i ewolucji oraz służących Boskości
bezwarunkowo.
Błędy, które popełniacie są możliwościami doświadczania niesubordynacji duchowej poprzez
nieakceptowanie tego, że powinnością dzieci Boga jest służyć mu i kochać go bezwarunkowo, co
prowadzi do pomyślności, harmonii i wewnętrznego dobrobytu. Ewolucyjne podsumowanie stanowi
osobisty akt wewnętrzny, poprzez który oceniacie wasze duchowe postępy. Pociąga za sobą większe
zaangażowanie i świadomość duchową oraz przyczynia się do rozpuszczania wstecznych dynamik
kierujących waszym życiem. Nie powinniście zadowalać się przezwyciężeniem niektórych
dysonansowych aspektów waszego życia, lecz starać się stale podsycać wzrost wewnętrzny
przejawiający się tym, że będziecie zachowywać się i patrzeć na wszystko z perspektywy
bezinteresownej służby oraz braterskiej i solidarnej współpracy tak, by wodnikowe wzorce ewolucyjne
zostały wprowadzone w wasze życie i na planecie. Wasza odpowiedzialność jest nie tylko
odpowiedzialnością osobistą, lecz także planetarną, a to, co robicie i jacy jesteście odbije się na całym
społeczeństwie. Oznacza to, że nie możecie pozwalać sobie na żadne ustępstwa w kwestii tych
aspektów waszego życia, które wspierają inwolucyjne postępowanie, wartości, przyzwyczajenia i
koncepcje. Musicie być czujni, by inwolucyjne paradygmaty nie przenikały do waszego życia. Siły
ciemności niezwykle wysubtelniły swoje strategie kontroli i manipulacji. Są one tak wyrafinowane, że
nie jesteście nawet ich świadomi. Takie wartości jak konsumpcja, akceptacja tego, co nie jest do
zaakceptowania czy niemoralność zamiast etyki, przeważają w waszym społeczeństwie, zaś wasi
liderzy będący inwolucjonistami i instrumentami sił ciemności wpajają je poprzez środki masowego
przekazu, wychowanie, kulturę, sztukę, etc., indywidualnie oraz w całej strukturze społecznej.
Niespójność ewolucyjna i duchowa jest czynnikiem, który przeważa w waszym życiu, ponieważ
przyjmujecie wsteczne parametry społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturalne i wychowawcze, a
odrzucacie to, co uważacie za szkodzące waszym korzyściom osobistym. Nadszedł czas, abyście
wybrali polaryzację, w której chcecie wibrować, by rozterki i eklektyzm duchowy nie przyczyniały się
do powstawania sprzeczności duchowych istniejących w waszym wnętrzu.

Najbliższy rok będzie w dalszym ciągu sposobnością, by prostować i naprawiać ewolucyjną
trajektorię wybraną przez ludzkie społeczeństwo popchnięte poprzez swoje nierozumne pragnienia
polepszania warunków materialnych kosztem pogorszania warunków planetarnych i cierpienia ludzi
oraz innych żywych gatunków. Kiedy zrozumiecie, że jesteście “Dziećmi Boskiego Światła”,
irracjonalne skłonności do eksploatacji i manipulowania otoczeniem oraz innymi istotami ludzkimi
rozpłyną się, a światło wielkoduszności, współczucia i miłości zacznie przejawiać się w waszym życiu
w każdym czynie, słowie i myśli.
Konflikty, niestabilność, chaos i napięcia społeczne będą się powiększały jako wynik
niekompetencji, nieświadomości i przewrotności polityków działających pod kontrolą sił ciemności.
Ciemność opanuje planetę i ci z was, którzy nie będą zrównoważeni i zestrojeni ze światłem waszej
esencjonalnej istoty i wodnikowymi wzorcami duchowymi nie ostoją się. Scena społeczna będzie
mechanizmem, za pośrednictwem którego hierarchia duchowa i wasza istota światła będą rzucać
wyzwania waszej duchowej integralności, prawości i żądzy kosmicznego buntu tak zakorzenionego w
człowieku. Większość ludzkości pragnie wibrować w ciemności, a jej ewolucyjny bagaż opiera się na
buncie, oporze i braku synchronizacji ze światłem.
Chociaż, na skutek wyboru dokonanego przez ludzkość, na waszej planecie króluje ciemność,
zawsze pamiętajcie, że Światło Boskiego Ojca nadzoruje i kieruje dynamiką kosmiczną. I chociaż
władza planetarna znajduje sie pod jurysdykcją ciemności, jeśli każdy z was odnowi swoje
zaangażowanie i łączność z boskim planem ewolucji oraz opowie się po jego stronie, skutek może być
tak gwałtowny i potężny, że spowoduje destabilizację i osłabienie sił ciemności.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze ewolucyjne instrukcje, które polecamy wam na najbliższy
rok:
1. “Synchronizacja, Perspektywa i Przeobrażające Postępowanie” - pozbywajcie się wszystkiego, co
nie przyczynia się do rozpuszczania inwolucyjnego ego oraz dysonansowych i szkodliwych skłonności
zaćmiewających waszą wrażliwość i zrozumienie duchowe.
2. Uwalniajcie się od lęku nie dopuszczając do siebie alarmujących wiadomości rozpowszechnianych
przez rządy oraz środki masowego przekazu, które podsycają panikę, niepokój, chaos i frustrację,
3. Koncentrujcie się i łączcie wzmacniając duchowe prace w grupach, jednocześnie skupiając się na
waszej pracy osobistej.
4. Wzmacniajcie dyscyplinę i pracę osobistą jako fundament i esencję waszego życia, co przyczyni się
do rozpuszczenia negatywizmu, który atakuje i opanowuje planetę.
5. Czuwajcie, ponieważ wasz wewnętrzny nieprzyjaciel - inwolucyjne ego - użyje niezliczonej ilości
strategii, byście zboczyli z drogi światła; by skierować waszą uwagę na to, co nieistotne, co podsyca
podziały, niezgodę, eksploatację oraz manipulację.
6. Zawsze działajcie z poziomu duchowej łączności, aby wasze czyny oraz zachowania były
nieskazitelne, ugruntowujące pokój, harmonię i mądrość.
7. We wszystkich okolicznościach dominującym fundamentem waszego życia niech będzie lojalność,
zgodność i integralność, by prawda i światło promieniowały od was i aby Ojciec Kosmiczny udzielił
wam swego błogosławieństwa oraz obdarzył wieczną miłością.
8. Zawsze pamiętajcie, że Ziemia jest planetą zmian ewolucyjnych, a wasza przyszłość duchowoewolucyjna zależy od tego, jak postępujecie w trakcie tych ewolucyjnych procesów. Jesteście dziećmi

Wszechświata i Boga, które będąc nasionami światła, mają błyszczeć w harmonii i synergii z miłością i
pięknem będącymi częścią Boskiego blasku i nieskończonej wspaniałości.
9. Nigdy nie zniechęcajcie się przeciwnościami losu, nawet wtedy, gdy ciemność was opanowuje.
Bądźcie świadomi, że tylko światło jest źródłem, ostatecznym wymiarem i początkiem wszystkiego, co
istnieje.
Jeśli będziecie działać stosując się do tych parametrów, moc, siła i postrzeganie duchowe
zawsze będą do waszej dyspozycji. W ten sposób otrzymacie pokój, harmonię i wewnętrzny spokój
charakteryzujące tych, którzy są dostrojeni i kochają Boga. Takie jest nasze przesłanie dla wszystkich
tych, którzy przebudzili się i rozumieją, że cała gra ewolucji dąży do miłości i bezinteresownej służby
dla Boga, nieskończonego źródła i wiecznego życia, które znajduje się w naszym wnętrzu.

