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Niech połączenie i duchowa wrażliwość zawsze będą obecne w waszym życiu czyniąc z was
narzędzia przekazu i planetarnej transformacji.
Dla nas, Arkturian, to zawsze zaszczyt wchodzić we wzajemne oddziaływanie z naszymi
braćmi w ewolucji z planety Ziemi. Dlaczego? Wraz z innymi cywilizacjami wszechświata
uczestniczyliśmy w tworzeniu ludzkiej genetyki. W konsekwencji istnieją między nami braterskie i
rodzicielskie więzi. Być może, ze wszystkich pozaziemskich cywilizacji, to właśnie my znamy was
najlepiej. Wiele statków międzygwiezdnych przenikających na waszą planetę należy do społeczności
Arkturiańskiej i to one właśnie, regularnie od kilku dziesięcioleci, tworzą na polach zbożowych słynne
wzory geometryczne.
Przesłanie dla was, znajdujących się w sekwencji ewolucyjnego kryzysu dotykającego
społecznej tkanki, ma przynieść zapewnienie o naszym wsparciu, inspiracji i ochronie. Przekazujemy
je wam wraz z innymi, pochodzącymi z różnych punktów wszechświata, anonimowymi braćmi.
Jesteście nam bardzo bliscy, a ponieważ nie pamiętacie swego kosmicznego pochodzenia
ewolucyjnego, naszym obowiązkiem jest przypominać wam o nim. Pomimo sytuacji kosmicznego
przejścia ewolucyjnego i tego, że niektórzy z was przeszli wszelkiego rodzaju procesy na Ziemi, my
nigdy o was nie zapomnieliśmy. Większość populacji ludzkiej pochodzi z różnych konstelacji i
galaktyk wszechświata. Możemy powiedzieć, że 20% pochodzi z konstelacji Wolarza, zwłaszcza zaś z
gwiazdy Arktur. Jesteśmy zaangażowani w wasz los ewolucyjny, dlatego kontaktujemy się z wami z
nadzieją przekazania inspiracji i ochrony kosmicznego światła, byście pomału mogli podróżować
poprzez kolejne poziomy ewolucyjne oddzielające was od matecznej rodziny kosmiczno-duchowej, do
której należycie.
Obecność pozaziemskich statków na waszej planecie jest zjawiskiem coraz bardziej znaczącym,
mimo że rządy próbują je odrzucić i ukryć. W następnych latach statki waszych braci z kosmosu
stopniowo będą coraz bardziej akcentować swoją obecność z racji zrównywania się waszego Systemu
Słonecznego z punktem zerowym Galaktyki. Zrównanie to ustanowi dla was nowy cykl ewolucji. Jakie
są cele przebywania istot pozaziemskich na waszej planecie? Jest to na przykład nadzorowanie nowej
częstotliwości energetyczno-wibracyjnej instalowanej na planecie, ale także śledzenie tajnych
programów badawczych prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz ciemnych i
destrukcyjnych misji sekretnego rządu kierującego waszą planetą, a wspieranego przez siły cienia.
Stanowimy również pomost połączenia między miastami światła w waszej planecie i hierarchią
Galaktyki; jesteśmy przekaźnikami informacji i zabezpieczamy was przed reakcyjnymi
społecznościami pozaziemskimi czasami przenikającymi do ziemskiej przestrzeni. Oczywiście planeta
pokryta jest grubą warstwą ciemności, ale musicie zrozumieć, że jest to częścią waszej ewolucji i, jako
ewolucyjne wsparcie, przyczynia się do waszego postępu i rozwoju duchowej wnikliwości. Nie
zapominajcie, że większa część ludzkiego kolektywu wibruje na poziomie bardzo gęstych
częstotliwości sprzyjając ciągle ekspansji cienia i duchowej ignorancji. My nie możemy ingerować w

wolną wolę ludzi, ale jesteśmy w stanie tworzyć strategie pomagające w uwrażliwianiu istoty ludzkiej
na jej boskie źródło pochodzenia i uświadamianiu sobie przez nią kosmiczno-ewolucyjnego rodowodu.
Istnieje plan przekształceń na waszej planecie polegający na instalowaniu na niej nowych
paradygmatów Wodnika. Realizacja tego projektu, we współpracy z duchową hierarchią waszej
Galaktyki i oddziałami Konfederacji Intergalaktycznej, do której my należymy, jest już na ukończeniu.
Celem jest przekształcenie struktury energetycznej i wibracyjnej Ziemi w celu dotarcia do waszej
genetyki i ekosystemu. Aby to uczynić używamy osób, które dzięki ich poziomowi intuicji i projekcji
myślokształtów rozpowszechniają nowe paradygmaty ewolucyjne poprzez naukę, technologię oraz
inne obszary na waszej planecie. Nie zapominajcie, że wielu naszych pozaziemskich braci
współzamieszkuje z wami na planecie i anonimowo zapewnia wsparcie logistyczne i informacyjne dla
naszych działań. Niektórzy przeniknęli do środowisk naukowych, kulturowych, politycznych oraz
społecznych. Powinniście zrozumieć, że wszelkie innowacje, które pojawiają się w tych dziedzinach są
właśnie przez nich wprowadzane.
Jak widzicie, nie jesteście sami. Pomimo że nie interweniujemy bezpośrednio, ponieważ nie jest
to częścią planu przekształceń ewolucyjnych na planecie na ten moment, jesteśmy bezpośrednio
zaangażowani. Przesłanie to ma zapewnić was o naszym wsparciu i ochronie, ale również zachęcić
was, byście nie zrażali się i nie załamywali w obliczu wydarzeń, które nastąpią. Mimo iż kryzys, chaos
i ciemność dominują na planecie, przypominamy wam, że jest to tylko powierzchowna wizji
rzeczywistości. Ziemia i ludzkość przeznaczone są do pełnej blasku przyszłości, w której spójność,
współpraca oraz braterska i solidarna komunikacja stanowić będą ton dominujący. Musicie przejść
jeszcze pewne zmiany ewolucyjne, lecz już tylko czas oddziela was od tej sekwencji duchowej i
ewolucyjnej świetności. By móc stworzyć coś nowego, trzeba zdemontować stare i ta dynamika
znajduje również zastosowanie do waszego procesu kosmiczno-duchowej ewolucji.
Każdy z was ma swoje zadania i ważne obowiązki związane z tym etapem ewolucyjnych
przekształceń na Ziemi. Nie ma ważniejszego, czy mniej ważnego. Każdy z was wnosi swój wkład,
który jest konieczny i właściwy na tym etapie. Jedną z części waszego procesu ewolucyjnego oraz
waszej odpowiedzialności jest zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń, uwarunkowań, a także
konfliktowych zachowań, które powinniście zmodyfikować, by stać się przekaźnikami i promotorami
nowej cywilizacji Wodnika. Nie znajdujecie się na Ziemi tylko po to, by przeżyć w jak najlepszych
warunkach, ale by być głosicielami, promotorami i propagatorami „Nowej Istoty Kosmicznej”, która
istnieje poza ograniczeniami i tożsamością planetarną rozwijaną przez was do teraz. Nowa Istota
Kosmiczna to nowa ideologia ewolucyjna, na której oprze się ludzkość trzeciego tysiąclecia, zaś wy
będziecie znakiem reprezentacyjnym paradygmatów Wodnika, które w końcu zaczną dominować na
planecie.
W tej ewolucyjnej sekwencji zamieszania, chaosu i kryzysu społecznego, wasi bracia
Arkturianie pragną zapewnić was o swej ochronie, solidarności i prowadzeniu duchowym, które
transmitujemy poprzez różne kanały przekazu. Jesteście naszymi młodszymi braćmi i życzymy wam
wszystkiego, co najlepsze. Pragniemy, byście uświadomili sobie, że wasz duchowy rozwój jest
niezwykle istotny dla realizacji boskiego planu kosmicznej ewolucji i stanowi podstawę etapu
ewolucyjnego, w którym znów królować będą duchowa wrażliwość, szacunek dla praw życia i
ewolucji, a także solidarna i braterska współpraca pomiędzy istotami ludzkimi i ich braćmi z kosmosu.
Zrozumcie, że wszystko, co się wam przydarza jest pozytywne. Jeśli podejdziecie do tego z
perspektywy ewolucji kosmicznej pojmiecie, że ma szczególne znaczenie dla waszej ewolucji
przyczyniając się do duchowego wzrastania wewnętrznego. Gdy dokonujecie analizy okoliczności
zgodnie z parametrami dualnymi, poddajecie się ewolucyjnym ograniczeniom zaćmiewającym waszą
perspektywę i duchowe zrozumienie. Błędy, ograniczenia, frustracje stanowią mechanizmy, których
używa wszechświat i wasza istota światła dla waszej odnowy, odzyskania mocy i boskiego światła,

które obecnie zaćmione jest przez nieświadomość i duchową niewrażliwość. Jesteście światłem,
którego potrzebuje Ziemia, by energie regeneracji i transformacji popłynęły z całą swoją mocą
odnawiając w ten sposób wszystkie żyjące istoty, jak również cały ekosystem, którego częścią
jesteście. Konieczne jest rozwijanie holistycznej wizji oraz postawy przepełnionej uczuciem miłości,
duchowego zrozumienia i współczucia dla wszystkich żywych istot jak również świadomość waszego
połączenia planetarnego i uniwersalnego.
Nauczcie się dostrzegać światło i miłość skrywające się za każdą niekorzystną okolicznością.
Popatrzcie na każdą chwilę bólu i cierpienia, które znosicie jako na sposobność, środek do połączenia z
boskim nurtem ukrytym za okolicznościami. Jesteście nieśmiertelnym światłem poczętym, by kochać i
służyć bezwarunkowo Boskości. Jako tacy powinniście rozwijać waszą duchową tożsamość, moc
przekazywania miłości i takiego właśnie duchowego zrozumienia wszystkiemu, co was otacza jak
również tym, którzy pozostają uśpieni i działają zakładając destrukcyjne i przewrotne maski cienia.
Naszym życzeniem jest, byście odczuli, że bracia kosmosu, a zwłaszcza Arkturianie, są częścią waszej
ewolucji; że jesteśmy zaangażowani w tę przygodę. Raz jeszcze powtarzamy wam, że wasi kosmiczni
bracia intensywnie pracują za kulisami, by uczynić waszą ewolucyjną przyszłość rzeczywistością pełną
świetności, w której pokój, harmonia i miłość będą źródłem napełniającym wasze życie i ewolucję.

