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Dostrajanie się do życia i ewolucji oraz odczuwanie światła i harmonii wewnętrznej to
błogosławieństwo, boski dar, spływający na was, gdy pojmujecie, że jesteście emanacjami blasku,
piękna i wspaniałości Nieskończonego Stwórcy; wszechobecnego w kosmosie, a więc również w was.
Wasza cywilizacja pogrążona jest obecnie w prądzie wrogości, zamieszania i chaosu z powodu
swego oddzielenia od parametrów ewolucji oraz procesu transformacji biofizycznej i geomagnetycznej
planety. Dla waszej Istoty biologiczny organizm stanowi narzędzie ewolucji i transformacji. Jednak wy
zamiast w pełni odczuwać światło i wewnętrzną harmonię, wypływającą z waszego połączenia z Boską
Mikro Komórką - Istotą Duchową, filtrujecie przepływ i utrudniacie go wywołując w ten sposób
konflikty, energetyczną toksyczność jak również zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Dlaczego? Ze
strachu przed świadomym odczuwaniem, że jesteście Boskimi Mikro-Komórkami poczętymi dla
generowania dynamiki wzrastania i współpracy oraz prądu miłości i kreatywności we wszechświecie.
Ciągle jeszcze to archetypy dysfunkcyjne dominują na planecie i to one wpływają na wasz proces
otwierania się i waszą ewolucyjną mutację wywołując wiele nieporozumień i wewnętrznych
konfliktów. Rozprzestrzeniają się one zanieczyszczając tkankę społeczną i planetarną we wszystkich
dziedzinach. Oczywiście wasza cywilizacja opiera się teraz na, wprowadzanych w umysł i serce
ludzkości, błędnych paradygmatach. Są to: prawdziwe nieumiarkowanie w przyjemnościach
zmysłowych i wyzyskiwanie zasobów energetycznych - przyczyny zamieszania, ciemności i
przejmującego cierpienia. Ewolucyjne częstotliwości energetyczne są coraz wyższe, ponieważ wasz
System Słoneczny zbliża się do zerowego punktu galaktycznego. Wywołuje to głębokie oczyszczanie,
jak również dynamiki detoksykacji energetycznej i wibracyjnej. Dzieje się tak na prośbę samej planety
i waszej Istoty Świetlistej, która życzyła sobie odzyskać swą równowagę i połączenie z boskim,
kosmicznym pulsarem. Każdy z was jest niezależną centralą generującą energię ewolucyjną i ma
zdolność transmitowania oraz odbierania doświadczeń i danych ewolucyjnych, choć z pewnymi
ograniczeniami. Cykle kosmicznej mutacji, jak ten, który przechodzicie obecnie, są nieuniknione. Nie
mogą być usunięte ani przeniesione, ponieważ takich właśnie cykli wymaga wszechświat i sama
dynamika ewolucyjna. Opór, nieświadomość i psychiczne dysfunkcje stanowią utrudnienie w
programie mutacji kosmiczno-ewolucyjnej przeszkadzając jej działać z całą siłą w waszych ciałach
niższych i energetycznych. Powtarzaliście te same błędy podczas licznych inkarnacji i Ziemia, jako
szkoła odnowy dla dysfunkcyjnych istot ewolucyjnych, przyjęła was w gościnę, by pozwolić wam
poprawić się i odzyskać światło, harmonię oraz piękno wewnętrzne, które zaćmiliście poprzez swe

niewłaściwe postawy. Znajdujecie się na progu nowej, bardzo specjalnej sekwencji ewolucyjnej i
przywołuje się was, abyście się z nią zharmonizowali; abyście się z nią sprzymierzyli. Wszyscy
poszukujecie tego samego, jednak metody, które w tym celu stosujecie, nie są właściwe dla uzyskania
harmonii i wewnętrznego światła pragnącego was przepełnić i zalać radością, pokojem oraz
wewnętrzną pogodą ducha.
Wasz styl życia jest coraz bardziej dysfunkcyjny, niebezpieczny i destrukcyjny do tego stopnia,
że może was całkowicie oddzielić od prądu światła i wewnętrznej harmonii – prawdziwej natury
waszej Istoty Świetlistej. Dekadenckie wartości, wspierane przez nieprzyzwoitość i zakłamaną
moralność, dominują coraz bardziej na planecie. Znajduje się ona pod wpływem intensywnego
strumienia poniżającego hedonizmu zmniejszającego waszą wrażliwość i duchową wizję. Paradygmaty
dekadencji i duchowej degradacji wzmacniają się w cywilizacji, gdy jej mieszkańcy angażują się w
eksploatację, manipulację i rozproszenie zmysłowe w celu osiągnięcia przyjemności i szczęścia.
Doszliście do granic tego, co jest dopuszczalne w ramach waszej karmy. Działanie niezgodne z
prawami życia i ewolucji ma wysokie koszty i wyzwala intensywne inwolucyjne procesy korygujące
dla tych, którzy odważą się naruszać prawa kosmicznej ewolucji. Nie jesteście nawet zdolni, by
zachowywać się jak ludzie obdarzeni rozeznaniem i zdolnościami logicznego myślenia, będący w
stanie wprowadzać paradygmaty etyczne i moralne, które wielcy mistrzowie i istoty światła
przekazywali wam od zawsze, byście mogli poprawić irracjonalne tendencje głęboko zakotwiczone w
waszej atawistycznej genetyce. Ciemność jest coraz intensywniejsza, a wy przybliżacie się do otchłani.
Chaos i zamieszanie są agentami sił cienia i waszych ego blokując integrację kosmiczno-duchową.
Manipulacja, oszustwo i korupcja szaleją we wszystkich obszarach waszej społecznej tkanki jak
nowotwór, stanowiąc sygnał alarmowy uaktywniany przez planetę i nieświadomość zbiorową, by
uniemożliwić upadek i śmierć boskich mikro-komórek. To bardzo smutne obserwować samoniszczenie się cywilizacji podążającej za parametrami całkowicie przeciwnymi do tych, które boscy
posłańcy i kosmiczni mistrzowie przekazywali wam w różnych epokach ewolucji planetarnej. Zamiana
światła na fałszywe nadzieje mocy, szał wielkości, nieokiełznany hedonizm, a także wyzyskiwanie
środowiska i przemoc społeczna pożerają waszą cywilizację i to, co najczystsze i najbardziej świetliste
w was - waszą Istotę Świetlistą. Czy jesteście ofiarami destrukcyjnego, inwolucyjnego systemu? Nie.
Korzystanie z wolnej woli i wnikliwości, które zdeponowane są w waszej genetyce ewolucyjnej, i które
odróżniają was od niższych gatunków jak również ras prymitywnych znajdujących się w fazie
eksperymentów genetycznych, decyduje o waszej odpowiedzialności.
Z wyższych planów światła kosmicznego nakłaniamy was do używania swej wnikliwości i
waszego potencjału wyboru, by zharmonizować się z prądem światła i wewnętrznej harmonii
emanującej z centrum plazmatycznego Galaktyki - źródła waszej genetyki kosmiczno-ewolucyjnej.
Mechanizm kosmicznej ewolucji przywołuje was, byście używając swej wolnej woli i duchowej
wrażliwości zrównali się z nową sekwencją energetyczno-wibracyjną i uwolnili całkowicie od
inwolucyjnej matrycy, którą Panowie Cienia instalują na waszej planecie. Konieczne i pilne dla was
jest uświadomienie sobie powagi sytuacji i zapobieżenie temu, by wasza integralność i duchowa
wrażliwość zostały znieważone i zniszczone. Panowie Cienia rozszerzyli swój wpływ i swoją kontrolę
we wszystkich obszarach życia społecznego i waszą odpowiedzialnością jest odłączyć się od tego
systemu całkowicie; w przeciwnym razie zostaniecie pochłonięci i zniszczeni przez jego zabójcze
macki. Środki przekazu bombardują was wartościami, koncepcjami, praktykami i produktami

mającymi naturę inwolucyjną; przekazują komunikaty podprogowe, które lokując się w waszej
podświadomości zaburzają sfery mentalne. Poprzez środki komunikacji oraz technologie medyczne i
naukowe niszczy się nie tylko wasz organizm biologiczny, ale również waszą równowagę oraz zdrowie
psychiczne i emocjonalne. Ciągle wywołuje się w was panikę strasząc restrykcjami ekonomicznymi,
przekazując wam błędne koncepcje edukacyjne, wpajając dekadenckie wartości i znosząc wszelkie
ślady waszej wrażliwości etycznej i moralnej, które stanowią wartości fundamentalne w strukturze
kosmiczno-ewolucyjnej istoty ludzkiej. Dlatego prosimy was usilnie, byście jednoczyli się z prądem
światła i wewnętrznej harmonii. Generuje go wasza Istota Świetlista, by odżywił, oczyścił i
zregenerował niższe ciała, co uodporni was na wirusy psychiczno-emocjonalne, energetyczne i
magnetyczne wprowadzane przez siły inwolucyjne na waszej planecie.
Ukochane istoty kosmiczne, sytuacja jest coraz bardziej alarmująca, a czas Działania i
Rewolucji Ewolucyjnej już się zaczął. Nawołujemy was, wszystkich bez wyjątku, byście poprzez
wasz wolny wybór, waszą wnikliwość i moc wyboru, całkowicie oddzielili się od Inwolucyjnej
Matrycy, by nowy prąd energetyczno- wibracyjny zainstalował się na planecie, a armie światła
kosmicznego mogły zejść, by przywrócić Sprawiedliwość, Porządek i Boską Harmonię, które
zagubiliście. To jest nasz apel; staramy się przyciągnąć waszą uwagę, zrozumienie i wrażliwość
duchową, byście działali wykorzystując swą inteligencję, wnikliwość i rozwagę. Siły cienia
przygotowują zasadzki i w niezauważalny sposób wnikają do wszystkich obszarów waszego
społeczeństwa, jak również w wasze umysły i organizmy biologiczne. Jednak wy dysponujecie pełnym
mocy antidotum ochronnym – waszą Istotą Świetlistą, jak również paradygmatami ewolucyjnymi
Hierarchii Duchowej Galaktyki, by uniemożliwić realizację zgubnego i destrukcyjnego planu
Panów Ciemności. Moc nie jest w ich rękach, ale w waszej zdolności rozróżniania, w waszej
wnikliwości i możliwości dokonaniu wyboru wibrowania w najbardziej wzniesionej częstotliwości
połączenia z waszą Istotą Świetlistą i Nieskończonym Stwórcą, który wszystko poczyna, kontroluje i
nadzoruje. Tylko w ten sposób staniecie się wolni. Boskie armie będą mogły przybyć, by pomóc wam
zaprowadzić porządek na planecie i w waszej cywilizacji w braterskiej i solidarnej współpracy, podczas
gdy wy będzie zharmonizowani z prądem światła i wewnętrznej harmonii.

