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Niech światło Nieskończonego Stwórcy przepełni wasze serca harmonią, pokojem i
wewnętrzną radością czyniąc z waszego życia piękną, dynamiczną symfonię twórczości.
Umiłowani bracia ewolucji kosmicznej, pragniemy dziś powiedzieć wam o alchemii,
wymagającej harmonizowania się z życiowymi kryzysami, to znaczy tymi procesami ewolucji, które
prowadzą do połączenia i synergii z Nieskończonym Stwórcą. Badając historię waszej planety możecie
zauważyć powtarzający się czynnik: kryzys we wszystkich jego aspektach. Kryzys stanowi synonim
transformacji. Wszechświat i Kosmiczny Ojciec używają tego środka stymulującego, by kreować
harmonijną konwergencję w obszarze braterskiej współpracy z boskim planem kosmicznej ewolucji.
Kryzysy nie są związane tylko z szokującymi wydarzeniami na poziomie indywidualnym i
kolektywnym, z całą ich gamą wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych, etc., ale również
z sekwencjami czy momentami, w których uaktywnia się wasza duchowa wrażliwość i rozkwita wasza
świadomość kosmiczna. Najczęściej kojarzą się wam one z konfliktami, które pojawiając się burzą
wasz komfort psychologiczny, emocjonalny i fizjologiczny. Kryzysy jednak mają funkcję o wiele
istotniejszą. Uwalniają waszą wrażliwość i duchową świadomość, byście dzięki nim mogli
zidentyfikować swe cienie - nieharmonijne wzorce utrudniające wam wewnętrzny wzrost. Wszechświat
i wasza Istota Esencjonalna posługują się tymi momentami przesileń, by przyciągnąć waszą uwagę i
wydobyć was z duchowego zastoju, w którym zazwyczaj jesteście pogrążeni. Istota ludzka ma
tendencje do adaptowania się, to znaczy do stagnacji - zapominania o celu życia i ewolucji, którym jest
odzyskanie boskiego statusu i powrót do Stwórczego Źródła, z którego wszyscy się wyłoniliśmy.
Konieczne jest, by zrozumieć, że życie i ewolucja kosmiczna stanowią środki poczęte przez
Nieskończonego Stwórcę, by pomóc nam pojąć naszą tożsamość i nasze boskie źródło pochodzenia,
poza przestrzenią i relatywnym czasem, w których teraz żyjemy. Jesteśmy istotami światła i
powinniśmy połączyć się ze wznoszącym, świetlistym prądem, który nas pobudza do nieuniknionego
połączenia z Boskim Źródłem obecnym we wszystkich środowiskach wszechświata. Wszechświat jest
przejawem mocy stwórczej Boga i, jako taki, stanowi ewolucyjne wsparcie, z którego możemy
korzystać, by odzyskać naszą duchową tożsamość i znów połączyć się z jego Źródłem, to znaczy
Nieskończonym Stwórcą.
Gdy to zrozumiemy, jesteśmy w stanie dostrzec szerszy zakres życia oraz ewolucji. Naszym
celem nie jest już uzyskanie najlepszej jakości życia, lecz doskonalenie energii, albo inaczej
przeniesienie do bardziej rozwiniętych światów. Zamysłem istnienia wielowymiarowego wszechświata,
w którym żyjemy, jest połączyć nas na nowo z Boskim Źródłem, z którego wszystko emanuje; które
odżywia i transformuje wszystko, ponieważ zachowanie energii jest jego podstawową zasadą. Dlatego

też kryzysy są tymi właśnie procesami, które przyczyniają się do destabilizacji egzystencjalnych
dynamik bezwładu, wstecznych idei, nieharmonijnych zachowań, błędnych koncepcji, niezgodnych
wartości i niebezpiecznych przyzwyczajeń zaćmiewających wizję rzeczywistości. Rzeczywistość
stanowiona jest przez nieskończoność wirtualnych sekwencji, które korespondują ze sobą i działają
wspólnie, by kreować mozaikę harmonii, światła i piękna odzwierciedlających moc stwórczą Boga.
Harmonizowanie się z kryzysami życiowymi nie stanowi metafizycznej, czy literackiej
metafory. Ekspresja ta ilustruje środek transformacji i regeneracji stosowany przez waszą Istotę
Esencjonalną i wszechświat, by ułatwić wam odkrywanie swego boskiego źródła pochodzenia. W
pewnych momentach kryzysy skrywają się za maskami zamieszania, lęku i frustracji. W innych
przejawiają się poprzez nieprzyjemne sytuacje życiowe wywołujące cierpienie, rozpacz i wewnętrzną
pustkę. Gdy radujecie się pewną harmonią, mentalnym spokojem i dobrym samopoczuciem zapowiada
to kryzys skrywający za sytuacjami relatywnego szczęścia i dobrobytu. Życie nie jest przypadkowym
zdarzeniem bez konkretnego zamysłu, ale wręcz przeciwnie: zjawiskiem edukacyjnym i kreatywnym,
poprzez które każdy wydobywa ze swego wnętrza swą Boską Esencję utrzymującą jego ciało fizyczne.
Życie nie jest też relatywnym doświadczeniem, którego cel stanowi ulepszanie komfortu czy
zadowalające doświadczenia psychologiczne i emocjonalne. Polega ono na odczuwaniu swojej Istoty
Światła poza dobrym samopoczuciem fizycznym, mentalnym czy emocjonalnym. Jako istoty światła,
skryte w ludzkich strukturach biologicznych, macie odkryć duchowy wymiar swej Istoty Świetlistej.
Wasza Istota jest jak bierny obserwator rzutujący swoje światło. Manifestuje swą obecność stopniowo
przebijającą się przez maski mentalnego ego. Ego wyraża się poprzez nieharmonijne emocje i uczucia,
które dają relatywne i przemijające poczucie dobrego samopoczucia. Jesteście podróżnikami w
wieczności czasu i ewolucji. Niezwykle ważne dla was jest zintegrowanie się z tą koncepcją, by w
pełni odkryć zamysł waszego życia.
Z ewolucyjnych powodów znajdujecie się obecnie na planecie, na której przestrzeń, czas i myśl
są bardzo silnie ograniczone. Niesiecie w swej genetyce ewolucyjnej gen buntu, dlatego wyraźne są
wasze destrukcyjne i wsteczne tendencje, ale nie umniejsza to w niczym waszemu świetlistemu
obliczu, ani nie może go w żaden sposób zniszczyć. W obecnej sekwencji ewolucyjnej jesteście w
nieunikniony sposób pobudzani do zanurzenia się w prądzie duchowej przemiany, ponieważ jest to
najlepsza opcja, najbardziej konstruktywny dla was wybór. Oczywiście macie wolność tego wyboru,
jednak boskie plany dostrajają was wszystkich do ewolucyjnej łaski. Jakie implikacje będzie miała ona
dla waszej ewolucji? Mutacja energetyczna i wibracyjna, która właśnie zachodzi w Galaktyce jest tak
intensywna, że popchnie was w nieunikniony sposób do zanurzenia się w spirali wzniesienia, która
przebudzi waszą świadomość galaktyczną. Oznacza to wielkie transformacje i uaktywnienie
kolektywnej podświadomości dla duchowego przebudzenia umożliwiającego wam połączenie ze
spiralą ewolucyjnego wzniesienia zaplanowanego dla waszej planety. Będziecie coraz bardziej
inspirowani do zanurzenia się w tej spirali transformacji wewnętrznej, która nabierze charakteru
magicznego i poprzez którą łaska będzie mogła spływać z planu boskiego.
Konieczne jest zatem harmonizowanie się z życiowymi kryzysami i uznawanie ich jako
ewolucyjnego wsparcia sprzyjającego wewnętrznej transformacji i aktywacji waszej, uśpionej teraz,
świadomości galaktycznej. Oto specjalna boska łaska, która uwolni wszystkich dostrajających się do
zachodzących zmian. Wszystko, co zdarzyło się aż do teraz na waszej planecie stanowiło zapowiedź tej
Ewolucyjnej Mutacji. Niezadowolenie, frustracja i zamieszanie są obecnie powszechne. Dzieje się tak,

ponieważ wasza cywilizacja wkracza w fazę odbudowy, wydarzenia przyspieszają, a kryzysy się
pogłębiają tak bardzo, że ciemność znajduje się na rekordowym poziomie. Jednak, ukochani bracia
kosmosu, nie ma się czego obawiać, ponieważ wszystko jest częścią planu duchowej regeneracji istoty
ludzkiej. Dlatego w żadnym przypadku nie ulegajcie panice.
Gdy harmonizujecie się z życiowymi kryzysami, wzmacniacie układ odpornościowy waszej
Istoty Esencjonalnej. Rozpuszczacie w ten sposób dysfunkcyjne schematy ewolucyjne powodujące
zanik waszej duchowej wrażliwości i paraliżujące wasze duchowe zrozumienie życia. Wszechświat i
Ziemia nie są waszymi wrogami, lecz życzliwymi ramami i mechanizmem harmonizującym,
używanym przez Stwórcę, aby was uwolnić i abyście mogli odkryć boską wspaniałość, którą każda
przestrzeń i każda struktura waszego istnienia jest przepełniona. Dlatego nie należy bać się kryzysów.
Stanowią one terapię, której wszyscy potrzebujecie, by pojąć, że wasz wybór, by być światłem, nie
może opierać się na odłączeniu ani zapomnieniu swej duchowej tożsamości i waszego boskiego źródła
pochodzenia. Jesteście częścią wszechświata, przejawieniem miłości, piękna i mocy stwórczej Boga. Z
tego powodu zachęcamy was do harmonizowania się z oczyszczającymi sekwencjami wywoływanymi
przez momenty przesileń; do zanurzania się w nie, ponieważ w ten sposób będziecie mogli odczuwać
miłość i piękno, które niosą ze sobą. Kryzysy są tylko przejawem światła i piękna waszej Istoty
Świetlistej jak również Nieskończonego Stwórcy. Ich zadaniem jest przyciągnięcie waszej uwagi,
byście mogli zanurzyć się w strumieniu radości w każdym momencie waszego życia i waszej ewolucji.

