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Z boskich planów, Ozyrys oddziałujący na waszą Galaktykę i System Słoneczny swoim boskim
światłem, pozdrawia was przesyłając częstotliwości rozwoju i duchowej transformacji.
Wir energetyczno-wibracyjny, oddziałujący aktualnie na wasz System Słoneczny i planetę, zwiększa
swą moc oraz promieniowanie, modyfikując konfigurację elektromagnetyczną i wibracyjną Ziemi, jak
również waszych ciał energii. Skutki tych modyfikacji są różnorodne, jednak można powiedzieć, że
zachodzi nieuniknione zjawisko ewolucyjnej mutacji wpływające na wasz rozwój. Planety Systemu
Słonecznego, znajdujące się na wyższym poziomie ewolucji, również podlegają wpływowi
promieniowania kosmicznego pochodzącego z plazmatycznego centrum waszej Galaktyki. Wszystko
to ma proste wyjaśnienie naukowe, dowody zaś są coraz bardziej wyraźne i namacalne. Na wyższych
planach ewolucji wszystko zostało zorganizowane w taki sposób, by cywilizacje i planety niższej
ewolucji podniosły swoją wibracyjną częstotliwość i ustanowiły nowe paradygmaty ewolucyjne
przyczyniające się do ich większej synergii z kosmiczna ewolucją.
Próbuję w ten sposób wyjaśnić wam, że to, co nazywacie duchowym wzniesieniem, stanowi
operację przewymiarowania ewolucyjnego umożliwiającego wam zrównanie się z koncepcjami i
modelami ewolucyjnymi sprzyjającymi spójności, duchowej wymianie i dostrojeniu do waszej Istoty
Esencjonalnej. Nie wszyscy odczuwacie skutki tego przewymiarowania ewolucyjnego w taki sam
sposób. Cel jednak dla wszystkich jest taki sam. Wasze ciała energii, teraz skompresowane i
przystosowane do istnienia w środowisku, w którym fizyczne przetrwanie i prymitywne, destrukcyjne
instynkty są jedynymi rządzącymi parametrami, uzyskają sposobność od zmian i rozwoju. Linearna
percepcja rzeczywistości i ewolucji stopniowo będzie się zmieniać, aż zrozumiecie, że jesteście częścią
wielowymiarowej struktury ewolucyjnej i eksperymentujecie na płaszczyźnie fizycznej, mentalnej i
duchowej.
Mimo że wasza Istota Świetlista jest z natury swej elastyczna, to jest teraz zaćmiona i uwarunkowana
przez odchylone od stanu równowagi energie, wibrujące w negatywnych częstotliwościach. Wszystko
to wywołuje w was potrzebę poznawania rzeczywistości wirtualnych, których źródło stanowią wasze
deformacje i nieharmonijne tendencje. Potrzeba poznawania emocji negatywnych stanowi część waszej
ewolucyjnej genetyki. Wywodzi się z waszego pragnienia zapomnienia o tym, że jesteście integralną
częścią Zjednoczonej Całości, której esencja jest boska i nieśmiertelna. Przez proces odłączenia oraz
utraty duchowej tożsamości przechodzą istoty, takie jak wy, znajdujące się w cyklu ewolucyjnej
odnowy, dla kreowania przeżyć i emocji uaktywniających duchową wrażliwość przyćmioną obecnie
przez inwolucyjne ego.
W każdej z waszych inkarnacji ustanawiacie nowy cykl sytuacji umożliwiających wam
udowodnienie swej duchowej integralności, skrywanej pod maskami nieświadomości, która sprzyja
frustracji, bezradności, gniewowi i wewnętrznemu zamieszaniu. Większość istot znajdujących się na
Ziemi doznaje stagnacji od wielu cykli właśnie z powodu swych niespójnych działań oraz myśli.

Wydaje się to wam niewiarygodne, jednak stale tkwicie w doświadczeniach i powtarzających się
wydarzeniach mających swe źródło w tej samej osobliwości. Czym jest ta osobliwość powtarzających
się wydarzeń? Jest to Duchowy Bunt i Odłączenie się od Boskiego Planu. Z powodu waszego
kontaktu z wstecznymi schematami oraz fałszywymi koncepcjami, przyjmujecie paradygmaty
ewolucyjne, które zaciemniają waszą percepcję i duchową wrażliwość wywołując destrukcyjne,
reakcyjne dynamiki, których później musicie doświadczać doznając cierpienia i frustracji.
Rozpuszczenie tego ładunku zaburzonych energii, zgromadzonych w waszym ciele
energetycznym i zaburzających teraz wasz umysł i myśli, stanowi zadanie wymagające wiele
szczerości i osobistego wysiłku. Dlatego, ze względu na specjalną dyspensę duchową, hierarchia
wszechświata przyznała wam pewne boskie przywileje. Pragnie dać wam sposobność odzyskania
waszego światła i wewnętrznej mocy, byście mogli przyspieszyć swe duchowe wzrastanie. Istnieją
różne procedury, jednak wszystkie mają tę samą podstawę: modyfikowanie waszej buntowniczej
postawy i umożliwienie zrozumienia, że jesteście ograniczeni oraz uwarunkowani przez czynniki
kosmiczne.
Duchowe przewymiarowanie stanowi jedno z narzędzi do waszej dyspozycji, nie różniące się
od tych, które mistrzowie i istoty światła przekazywali wam do tej pory. Przewymiarowanie to
powoduje postawę przynoszącą zrozumienie ograniczeń i zależności od czynników znajdujących się
poza waszymi kompetencjami i możliwościami pojmowania. Mutacja elektromagnetyczna i
geofizyczna, którą przechodzi Ziemia i która wpływa na waszą cywilizację, stanowi dowód
ewolucyjnego przewymiarowania opracowanego przez hierarchię waszej Galaktyki i przez nią
nadzorowanego. Narodziny rasy nadludzkiej i cywilizacji Wodnika nie stanowią utopii, lecz realną
rzeczywistość, jeśli weźmiemy pod uwagę istnienie starożytnych cywilizacji waszej planety, których
poziom ewolucyjny był znacznie wyższy od waszego. Rzeczywistość tę pomału uczynicie swoim
celem.
Wydarzenia geofizyczne i elektromagnetyczne, które zachodzą na planecie, stanowią próg,
który wasza cywilizacja i planeta przekroczy, by uzyskać dostęp do nowego poziomu świadomości i
wyższej ewolucji. Przyczynią się do naturalnej selekcji: podziału na istoty inwolucyjne i rozwijające
się duchowo. Przesłania, które otrzymujecie pochodzą z różnych części wszechświata. Siły boskie i
odziały pozaziemskie są w trakcie przygotowywania podstaw nowej, pięciowymiarowej konfiguracji
energetyczno-wibracyjnej. Końcowe odliczanie się rozpoczęło i najważniejsze jest, byście uświadomili
sobie moc oddziaływań ewolucyjnych, którym będzie poddana wasza planeta w następnych latach.
Przełomowy rok 2012 będzie stanowić wir ewolucyjny uaktywniający nowe współrzędne energetyczne
i wibracyjne, które ułatwią wam zanurzenie się w duchowej metamorfozie i poddanie się jej, lub
przeciwnie, spowodują powrót do wstecznej, destrukcyjnej dynamiki.
Ewolucyjne przewymiarowanie stanowi zdolność do zintegrowania się z paradygmatami i
duchową percepcją, które przyniosą wam więcej świadomości i wrażliwości. Pozwolą lepiej zrozumieć
waszą duchową tożsamość. Gdy zintegrujecie i w pełni odczujecie światło swojej Istoty Esencjonalnej,
jak również więź, jaka łączy was z wszechświatem i Zjednoczoną Całością, czy mówiąc inaczej
Bogiem, wasze ciała światła wejdą w aktywację wielowymiarową. Wówczas stany-cienie, które
zaćmiewały do tej pory waszą percepcję wewnętrzną, zostaną całkowicie rozpuszczone. Aby stać się
częścią tej ewolucyjnej alchemii, nie musicie czynić nic więcej, jak tylko użyć swej mocy wyboru i
otworzyć się w pełni na wewnętrzną przemianę. Nie są możliwe negocjacje w kwestii tej przemiany.
Niezbędne jest byście wszyscy, jako istoty światła, odrodzili się z popiołów nieświadomości i boskiego
antagonizmu, które chroniliście aż do teraz w głębi siebie.
Przewymiarowanie ewolucyjne stanowi wielką szansę, która jest wam oferowana w cyklu
ewolucyjnym, który właśnie się rozpoczyna, byście mogli docenić z wnikliwością Boską Łaskę
spływającą z wyższych planów duchowego światła, by „WAS ODKUPIĆ”. Mimo że wasza esencja

jest boska, wszyscy zawieraliście świadome i celowe pakty z ciemnością. Przez tysiąclecia zagubiliście
się w labiryncie nieświadomości pragnąc zbadać to, czym nie jesteście, a co oddala was od pokoju,
harmonii i miłości boskiej.
Niektórzy z was są wyczerpani i tracą ogromne ilości energii przez ciągłe samooszukiwanie się
i utrzymywanie zasad opartych na banalnych celach i zmysłowych przyjemnościach, które z każdym
dniem coraz bardziej zaćmiewają waszą wrażliwość i percepcję duchową. Nie inkarnowaliście się tutaj,
by doznawać hedonistycznych przyjemności, manipulować innymi ani wykorzystywać źródła
energetyczne dla uzyskania szczęścia i lepszego komfortu fizycznego. Cała energia kosmiczna chce
przebudzić boską, nieśmiertelną esencję i dokonać naszej projekcji do sfery nieśmiertelności, do której
należymy. Poprzez ewolucyjne przewymiarowanie możecie zmodyfikować rzeczywistość i uaktywnić
waszą boską esencję znajdującą się w stanie hibernacji od tysiącleci. Czeka na was nowe życie i nowe
doświadczenia, jeśli jesteście w stanie pojąć, że przewymiarowanie ewolucyjne nie jest opcją, ale
koniecznością. Powinno stanowić świadomy wybór, ponieważ umożliwia wam pozbycie się
archaicznych, wstecznych schematów, które popychają was teraz do działania w sposób agresywny,
niezgodny, sprzeczny i pobawiony spójności.
Jako rzecznik duchowej hierarchii wszechświata pragnę wam przekazać swoje wsparcie i
pomoc, by chwała, światło i duchowa harmonia zalśniły w pełni z głębi waszego serca.

