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Pozdrowienia dla wszystkich ziemskich operatorów światła, którzy będąc ewolucyjnym
wsparciem, uaktywniają swoją świadomość i wrażliwość duchową.
Jeśli nawet wasze środowisko społeczne, polityczne i ekonomiczne przechodzi głębokie
ewolucyjne oczyszczanie, wy nie pozwólcie, by opanowała was panika. Umacniajcie w sobie nadzieję i
wewnętrzną radość. Kryzys systemowy i ewolucyjny dotykający tkanki społecznej nie jest tematem
nowym, ponieważ wasza cywilizacja stanowi część ewolucyjnego projektu, którego realizacja
rozpoczęła się miliony lat temu. Jeśli dokonacie retrospektywnej analizy historii waszej cywilizacji od
początku rewolucji przemysłowej w dziewiętnastym wieku, zrozumiecie, że wszystko, co nastąpiło od
wtedy, wpisuje się w sekwencję transformacji ludzkiej świadomości. Obecne napięcie stanowi syntezę
społecznych konfliktów charakteryzujących ten okres historyczny. Stanowiły one wynik stosowania
schematów działania oraz dysfunkcyjnych wartości ewolucyjnych i powodowały lawinę różnorodnych
wydarzeń. To, co nazywacie erą nowożytną; ekspansją naukową i rozwojem technologicznym znajduje
się na prawdziwym ewolucyjnym rozdrożu, ponieważ celem nie było nigdy faworyzowanie dobra
istoty ludzkiej, ale niszczenie ekosystemu i waszej cywilizacji. Umysły, które otrzymywały wiedzę
naukową często przytłoczone były przez chciwość, manię wielkości i żądzę władzy. Schodząc z drogi
prawdy, honoru i szacunku dla wartości duchowych oddalały się coraz bardziej od boskiej esencji
obecnej w każdym człowieku. Tak więc błędne wzorce są starożytne, ale dziś przejawiają się w całej
swej okazałości. Nie jest to jednak powód, aby się lękać.
Jeśli wasz komfort, rozwój i duchowa transformacja znajdują się w niebezpieczeństwie,
wszyscy przyczyniliście się do tego na większą bądź mniejszą skalę. Teraz konieczna staje się
transmutacja cieni destrukcji ekosystemu i samej cywilizacji. Oczywiście, jako kolektyw w sytuacji
poprawiania ewolucyjnego, zawsze popadaliście w konflikty z powodu pewnej dysfunkcjonalności w
waszym kodzie genetycznym. Nawet jeśli tendencja do przewrotności i negatywności stanowi część
waszej genetyki ewolucyjnej, współistnieje ona jednak z tendencją do podążania w stronę światła. Te
dwie tendencje stale ścierają się powodując wahania dualnych częstotliwości energetycznych i
wibracyjnych. Mechanizm ten pozwala wam transformować i ewoluować w kierunku światła, albo,
jeśli taki jest wasz wybór, utknąć w reakcyjnych schematach zachowania. Oto wielkie wyzwanie, z
którym każdy z was musi się zmierzyć w tej sekwencji ewolucyjnej wywierającej tak silny nacisk
energetyczny i wibracyjny na planetę oraz cywilizację. Nie pierwszy raz macie sposobność
zmodyfikowania waszej perspektywy ewolucyjnej, ponieważ tak naprawdę każda inkarnacja oferuje
wam przywilej wewnętrznej transformacji.
Dotarliście obecnie do punktu ewolucyjnego zagięcia, który wymaga od was, byście
opowiedzieli się za jednym z biegunów stanowiących katalizatory testujące waszą integralność,

wrażliwość i duchowe otwarcie. Na scenie teatru planetarnego wrze, ponieważ wasza cywilizacja
potrzebuje intensywnej terapii detoksykacyjnej. Ciała fizyczne, myśli i uczucia są niezrównoważone i
chore z powodu waszych zachowań, pragnień i zgubnych przyzwyczajeń szkodzących waszej
duchowej wrażliwości i zaćmiewających ją. Wasze myśli, opierające się na egocentrycznych i
dysfunkcyjnych pragnieniach, są tak toksyczne i destrukcyjne, że powodują powstawanie ośrodków
zaburzonej energii w polach elektromagnetycznych i grawitacyjnych planety. Ta psychiczna, fizyczna i
emocjonalna toksyczność jest bardziej szkodliwa niż cały wasz arsenał nuklearny. To, czym jesteście,
co robicie, co odczuwacie stanowi odbicie waszych myśli i dysfunkcyjnych pragnień, które nie
sprzyjają zgodzie, harmonii oraz pokojowi indywidualnemu ani planetarnemu. Obecna sytuacja na
waszej planecie jest skutkiem kolektywnych pragnień, myśli i destrukcyjnych działań, które wniknęły
w waszą cywilizację i stały się obowiązującymi paradygmatami społecznymi. Historia nie musi się
powtarzać, jednak to wy, jako cywilizacja znajdująca się na etapie oczyszczania ewolucyjnego,
jesteście odpowiedzialni za to, by tak się nie stało. Teraz jesteście ostrzegani. Lęk i cierpienia są coraz
silniejsze. Jest to odpowiedź waszego ewolucyjnego systemu immunologicznego, który chce pozbyć
się całej tej toksyczności, która może spowodować planetarny kataklizm.
Nadszedł moment na otwarcie serca i zastanowienie się, jaki kierunek pragniecie nadać swemu
życiu, waszej planecie i cywilizacji, co implikuje przyjęcie odpowiedzialności i konstruktywnych,
harmonizujących zasad działania, by odtworzyć zdrowie ekosystemu planety. Nacisk częstotliwości
międzywymiarowych pochodzących z centrum plazmowego waszej Galaktyki jest coraz większy. Ma
on na celu wyeliminować ewolucyjną toksyczność, która zalewa wasze umysły, uczucia, myśli i
duchową wrażliwość. By to mogło nastąpić, trzeba wam połączyć się z międzywymiarową
częstotliwością ewolucyjną, która, ze sfer wyższego światła, instaluje się na planecie.
Tendencja do bezwładu stanowi silnie zakotwiczoną w was patologię, która dodatkowo
wspierana jest przez opór na zmianę. To utrudnia wasz rozwój i transformację wewnętrzną. Czasy
stagnacji jednak skończyły się, a postępowa i transformująca dynamika trzeciego tysiąclecia
wprowadza nowy porządek ewolucyjny i egzystencjalny na waszej planecie. W konsekwencji, jedynym
sposobem rozwiązania kryzysu systemowego i ewolucyjnego jest połączenie się z częstotliwością
międzywymiarową, co oznacza zintegrowanie się z paradygmatami zachowaniowymi i koncepcyjnymi
opierającymi się na synergii z boskim planem i prądem Wodnika w trzecim tysiącleciu. Ukochane
istoty ewolucji kosmicznej, oto fundamentalna, aksjomatyczna zasada, która pozwoli, by porządek,
harmonia oraz braterska i solidarna spójność zostały przywrócone na waszej planecie. W przeciwnym
razie, będziecie musieli doświadczyć nieodwracalnie szkodliwych i destrukcyjnych skutków
irracjonalnych zachowań oraz przyzwyczajeń właściwych niższym gatunkom i przynoszących
frustrację oraz cierpienie. Waszą odpowiedzialnością jest uniknięcie takiego rozwoju wydarzeń.
Musicie tylko zawsze pamiętać, że dysponujecie mocą wyboru i wolnego działania. Jest do środek
kosmicznej, duchowej ewolucji, który Nieskończony Stwórca dał wszystkim.
Musicie zrezygnować z egocentryzmu i osobistych projektów rozbudzających ego i poszukiwać
spójności, dostrojenia do wartości oraz paradygmatów duchowych przekazywanych wam w naszych
przesłaniach. Informacje i metody, których wam dostarczamy są niezwykle ważne i mają pomóc wam
przekroczyć ograniczenia psychiczne, fizyczne i emocjonalne, które blokują wasze zrozumienie życia i
ewolucji. Cała transformacja wymaga dokładnie stosowanych metod, by przyniosła swój najlepszy
skutek i pozwoliła wam podchodzić do okoliczności z integralnością, mądrością i harmonią

wewnętrzną. W przeciwnym razie panika i frustracja was zniszczą. Przyjęcie odpowiedzialności
stanowi podstawowy element waszej budowli ewolucyjnej. Bez niego niemożliwe jest otrzymanie
boskiej pomocy i łaski. Zrównanie z paradygmatami ewolucyjnymi oznacza dostrojenie się do
wyższych energii i wibracji. Wymaga integralności, wrażliwości i pełnego przyjęcia odpowiedzialności
za swe życie.
Wasze otoczenie oraz sytuacje, w które jesteście zaangażowani są najwłaściwsze, byście mogli
uczyć się i w końcu uznać, że wszystko przyczynia się do waszej ewolucji i duchowej transformacji,
stanowiąc fundamenty waszego postępu, dobrobytu i harmonii wewnętrznej. Czasy absurdalnych
pomysłów mentalnych, konfliktów ego, egocentrycznych ambicji, oporu i stagnacji zakończyły się.
Pomimo że sytuacja wydaje się być alarmująca, jest to tylko ograniczona i zdeformowana wizja
rzeczywistości. W ukryciu dojrzewa i wkrótce zakwitnie nowa świadomość, nowa perspektywa życia;
taka, w której komunikacja międzywymiarowa stanie się fundamentem funkcjonowania waszej
cywilizacji. Aby to jednak osiągnąć, musicie w pełni przyjąć odpowiedzialność za swą transformację
wewnętrzną. Stopniowo poprowadzi was ona na świetliste i harmonijne drogi połączenia z waszą Istotą
Świetlistą i prądem kosmicznej ewolucji kierowanej z wyższych planów światła. Gdy przyjmiecie
odpowiedzialność za to, kim jesteście w istocie i przyłączycie się do wibracyjnego przepływu
szacunku, współpracy oraz braterskiej i solidarnej spójności pomiędzy wszystkimi gatunkami życia,
dokonacie swej projekcji w spiralę duchowego wzniesienia, wykreowanej przez trzecie tysiąclecie i
hierarchię waszej Galaktyki dla was. Tylko w ten sposób uda wam się przekroczyć archaiczną wizję
irracjonalnych tendencji, które w postaci toksycznych osadów zaburzają waszą duchową wrażliwość
oraz wstrzymują przepływ harmonii i pokoju wewnętrznego, właściwych waszej Istocie Świetlistej.

