WSPARCIE BRACI KOSMOSU I WYZWOLNIENIE
ŚWIATŁA KOSMICZNEGO
Konfederacja Intergalaktyczna
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Anna Burakowska
Październik 2010
Niech światło waszej Istoty Świetlistej rozprzestrzeni się na wszystkie obszary życia kreując
most połączenia pomiędzy światami światła i istotami ludzkimi zamieszkującymi Ziemię.
Bracia planety Ziemi i wszechświata, oto przesłanie niosące wam potwierdzenie, że jesteśmy w trakcie
zakańczania przygotowań do ostatecznych działań na rzecz pomocy oraz wsparcia ewolucyjnego i
duchowego, by Przebudzenie oraz Duchowa Transformacja stały się faktem; nieuniknioną
rzeczywistością w waszym procesie ewolucyjnym. Celem tego przesłania jest wezwanie wszystkich
istot ludzkich, by w pełni uświadomiły sobie obecność oraz działania braci z kosmosu, którzy pełnią
obowiązki strażników ewolucji waszej planety oraz Galaktyki.
Kryzys dotykający waszej cywilizacji stanowi przejaw ostatnich zaburzeń w sekwencji ewolucyjnej,
która właśnie się kończy. Wszystko zaś zostało zorganizowane przez wyższe sfery światła kierujące
waszą ewolucją. Pomimo że dzieje się tak nie po raz pierwszy, a wielu z was było obecnych w
podobnych sytuacjach w przeszłości, wyjątkowość tego cyklu ewolucyjnego jest niespotykana. Z
jakiego powodu? Ponieważ zostaliście teraz przywołani i przygotowani do wspierania i ustanowienia
dynamiki wibracyjnej, energetycznej i ewolucyjnej nieporównywalnie wyższej od tych, które miały
miejsce w przeszłości. Może to wydawać się wam frazesem; możecie myśleć, że się powtarzamy,
jednak w rzeczywistości nie jesteście zupełnie świadomi potencjału i ewolucyjnej sposobności, które są
wam oferowane. Nie chodzi tu tylko o transformację mającą na celu uwolnienie pewnych
ewolucyjnych wzorców, ani o dostrojenia energetyczne i wibracyjne niezbędne dla waszej ewolucji.
Chodzi o MUTACJĘ KOSMICZNO-EWOLUCYJNĄ niemającą precedensu w historii
ewolucyjnej waszej planety i cywilizacji. To ogromny dar, duchowe odkupienie, które wasi
przodkowie, pionierzy i osoby kontaktujące się z innymi wymiarami z przeszłych cywilizacji widziały
w wizjach i zapisały w pismach, które wam przekazały.
Wasza cywilizacja uzyska kody dostępu do nowego sposobu postrzegania i stylu życia na
wyższym, międzywymiarowym poziomie. To dar, który hierarchia Galaktyki i bracia kosmosu chcą
wam ofiarować. Będzie to rodzaj kolektywnego przebudzenia do nowej rzeczywistości, która nagle
pojawi się na Ziemi i w jej mieszkańcach. Teraźniejszość, którą żyjecie obecnie, stanie się odległą i
mglistą przeszłością przechodząc do archiwów historycznych cyklu ewolucyjnego waszej cywilizacji i
ustanawiając różnice pomiędzy tym, czym jesteście a tym, czym będziecie, gdy nasza fizyczna
obecność stanie się rzeczywistością. Cały wasz system, wartości, koncepcje i postawy załamią się, gdy
bracia kosmosu przybędą w swoich międzywymiarowych statkach, a ludzkość i jej liderzy staną
zadziwieni w obliczu blasku, mocy i wiedzy, którą wam przekażemy, a którą ogromna większość z was
z łatwością przyswoi. Będzie to jedyne w swoim rodzaju, niezapomniane doświadczenie całkowicie
odmieniające życie tych, którzy do tej pory pozostawali odłączeni od Boskiego Źródła. Dla takich jak
wy, świadomie wibrujących już w zgodności z duchowym przebudzeniem, będzie to dodatkowa dawka
światła i duchowego zrozumienia.

Dokona się synteza wszystkich zjawisk transformacji, które zbiegną się w jednym momencie; w
czasie, który wyda się wam chwilowy, gdy przejawimy naszą obecność. Zademonstrujemy wam nasze
naukowe technologie i paradygmaty ewolucji kosmiczno-duchowej, na których opierają się wyższe
cywilizacje wszechświata. Wątpliwości, lęki i zamieszanie znikną, ponieważ wasza Istota Świetlista
połączy się z ludzkim, racjonalnym obliczem. Wówczas, natychmiast i z łatwością, zaabsorbujecie
wibrację oraz duchowe paradygmaty, które wam przekażemy. Gdy w waszych sferach mentalnych
zainstalowane zostaną nowe archetypy ewolucyjne, stare, inwolucyjne wzorce, którymi posługiwaliście
się do obecnego momentu, rozpuszczą się. Dla tych, znajdujących się już na wyższym poziomie
częstotliwości wibracyjnej, uwolnienie nastąpi natychmiastowo. Dla pozostających w odłączeniu,
będzie wymagało trochę więcej czasu. Nie będzie to jednak w żadnym stopniu szkodliwe. Nie będą też
niezbędne żadne bolesne zabiegi. Wyzwolenie to, jak promień światła kosmicznego przybędzie, by
wstrząsnąć waszą sferą mentalną i boską świadomością pozostającą do teraz w uśpieniu i
zablokowaniu.
Mimo że teraźniejszość wydaje się być ponura, przyszłość przejawi się jako realizacja
programu opracowanego przez sfery duchowego światła, abyście byli w pełni gotowi, gdy kurtyna już
się podniesie. Wszystkie ludzkie istoty, bez wyjątku, zostaną wezwane i nastąpi Nagłe Przebudzenie
Duchowe, które wyzwoli ich wrażliwość oraz duchowe zrozumienie. Taki będzie skutek naszej
obecności i promieniowania kosmicznego światła, które wyemitujemy, a które wpłynie na wasze ciała
energetyczne oraz ciała światła. Jak możecie zauważyć, niektóre rejony planety są obserwowane przez
nasze statki, zwłaszcza te obszary, na których występują największe skupiska ludzi lub znajduje się
duży arsenał nuklearny. Pojawianie się statków ma przyciągnąć uwagę ludzi, by oswoili się z naszą
obecnością i zaprzeczyli konspiracji oraz ukrywaniu informacji pozaziemskich przez wasze rządy.
Wszystkie techniki i wysiłki waszych rządzących, by tworzyć przeszkody, upadną w obliczu naszej
nieuniknionej obecności oraz poziomu naukowego i technicznego.
Czasy ciemności, konspiracji i negatywności kończą się, a przełącznik ewolucyjny uruchomi się
w grudniu 2012 roku, dacie krytycznej, stanowiącej źródło tak wielu spekulacji na waszej planecie.
Istnieją różne prognozy i scenariusze przejścia, w rzeczywistości jednak nikt nie zgadza się na to, co w
nieunikniony sposób nadejdzie. Jak powiedział wielki mistrz epoki Ryb Jezus Chrystus (Sananda)
stanie się to w czasie nocy, w ciemności, gdy boska sprawiedliwość zstąpi i zostanie ustanowiona. Nie
myślcie, że będzie miał miejsce planetarny osąd na tymi, którzy konspirowali i przyłączyli się do sił
ciemności, by sabotować wzniesienie ludzkości planety Ziemi. Nasza obecność i duchowe
przebudzenie będzie taką dynamiką, która sama w sobie im przeszkodzi i unieszkodliwi ich. Mimo
wszelkich kampanii zmierzających do dyskredytowania nas, ludzkość wykreuje krąg spójnego,
braterskiego światła, gdy przybędą nasze statki, na masową skalę pojawiając się w ziemskiej
stratosferze. Ten dzień będzie dniem tak zapowiadanym w świętych tekstach; dniem, w którym zstąpią
boskie armie i rozproszą cień zaćmiewający planetę Ziemię. Nasza obecność i przesłania będą
zdumiewające, harmonizujące i transformujące. Każdy odniesie wrażenie jakby przebudził się z
głębokiego snu egzystencjalnego, gdy odczuje duchowe energie oraz paradygmaty, przekazywane
ludzkości przez doradców Konfederacji Intergalaktycznej.
Gdy bracia kosmosu pojawią się na planecie, nauka z jej teoriami i błędnymi koncepcjami,
wpajanymi ludziom na temat życia, ewolucji i wszechświata, ustąpi. Nowy świat i nowa ludzkość są
bliskie, a naszą intencją jest zachęcić was, byście w pełni uświadomili sobie znaczenie naszej
współpracy, jak również waszej codziennej pracy osobistej. Pragniemy, byście odczuli i pojęli, że
korzystacie z naszego wsparcia ewolucyjnego, a ponowne uaktywnienie waszego ciała światła jest
rzeczywistością zależną od waszego wyboru łączącą was każdego dnia z Istotą Świetlistą i planami
światła kosmicznego.
Wszystko, co było ważne do obecnego momentu, co stanowiło źródło postępu i stabilizacji
społecznej, ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu, a ludzkość będzie świadkiem jak bracia z kosmosu ze
swymi boskimi przesłaniami i kosmicznymi technologiami rozproszą strach, nieporządek oraz chaos

wewnętrzny i zewnętrzny dominujący do tej pory na waszej planecie. Oto, umiłowani bracia kosmosu,
Prezent Boskiego Odkupienia, którym hierarchia Galaktyki i wszechświata obdarowuje waszą
cywilizację i ludzkość, której udało się przekroczyć granice nieświadomości, cierpienia oraz przemocy.
Prawdziwy bagaż ignorancji i oporu - zgromadzony przez was w procesie ewolucyjnym ciężar zostanie całkowicie rozpuszczony, ponieważ spłynie na was Boska Łaska Emanująca z Przesłań oraz
Energii Harmonizacji i Przemiany, którą boskie armie rozprzestrzenią na całej planecie dzięki swym
statkom.
Ci, którzy odmówią duchowego odkupienia skażą się na ewolucyjne wykluczenie. Nie znajdą
już żadnego wsparcia społecznego, biologicznego, energetycznego ani wibracyjnego. Jak nieistniejące
cienie zakończą pobyt na Ziemi rozpraszając się w wirze transmutującej energii, by móc dalej
kontynuować swoje doświadczenia na planach ewolucji i wirtualnego oczyszczania. Most kosmicznego
światła jest już na ukończeniu i to ten most przekroczą statki Konfederacji Intergalaktycznej z
wyższych wymiarów światła wszechświata, by na waszą planetę i ludzkość mogły spłynąć pokój,
harmonia i duchowe więzi, o których tak marzycie i do których nie mieliście dostępu do tej pory. Nowy
Świt duchowy, w całej swej okazałości, zapanuje na Ziemi, a wy odczujecie ogromną wdzięczność i
nostalgię, gdy nasza misja już się zakończy i odejdziemy pozostawiając niezatarty ślad w waszym
sercu wywołujący przepływ strumienia miłości, pokoju i trwałego światła.
Pytanie: Czy ewakuacja odbędzie się przed, czy po dniach ciemności?
Odpowiedź: Żadna masowa ewakuacja, taka, jaką rozważacie, nie jest przewidziana. Nieliczne osoby
zostaną przeniesione do innych wymiarów, ponieważ są to operatorzy pozaziemscy i ich misja
międzywymiarowego wsparcia zostanie zakończona. Mimo że ewakuacja wygląda interesująco z
waszego punktu widzenia, nie stanowi strategii proponowanej przez hierarchię waszej Galaktyki.
Pozbawiłaby was ewolucyjnych lekcji, które każdy z was musi poznać i dopełnić. Ewakuacja jest nie
do zrealizowania, ponieważ nie bylibyście wówczas w stanie współdziałać z istotami kosmicznymi, ani
przyłączyć wartości, koncepcji i zwyczajów, które chcemy wam przekazać. Zabieranie dziecka na
uniwersytet oraz spotkanie z profesorami i tymi, którzy kończą studia mogłoby być dla niego
stresujące. Z tych samych powodów, strategia ewakuacji nie jest właściwa na skalę masową nawet,
jeśli może mieć miejsce na mniejszą skalę. Jak powiedzieliśmy to wcześniej, niektórzy z was są
istotami pozaziemskimi. Ciemność, lęk i wszystkie wirusy mentalne są skutkiem waszego sposobu
postrzegania życia, waszych zachowań i wartości, które musicie zmodyfikować. Nie istnieje żadna
magicznametoda umożliwiająca uczynienie tego. Jest nią tylko praca osobista. Jeśli my znajdujemy się
na wyższym poziomie ewolucyjnym, to dzięki naszej pracy osobistej, a nie ze względu na specjalny
przywilej, który został nam nadany.

