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Niech nieskończone światło Stwórcy zawsze wibruje w waszym wnętrzu niosąc wam harmonię,
pokój i boską miłość.
Ewolucja jest pojęciem ogólnym, mającym wielorakie znaczenia, dającym się zastosować dla
różnych poziomów rozwoju i wzorców duchowych kształtujących życie oraz dynamikę wszechświata.
Wszechświat stanowi całokształt urozmaiconych planów wymiarowych, których celem jest wyrażanie
się świadomości i duchowej wrażliwości Boga oraz wszystkich istot, które go zamieszkują. Dynamika
wewnętrzna wszechświata zawsze dąży do zbieżności i harmonizowania wszystkich elementów
energetycznych, wibracyjnych i duchowych. Najważniejsze jest to, abyście zrozumieli, że chociaż
zamieszkujecie ziemską sferę, jesteście częścią dynamiki ewolucji kosmicznej. Oczywiście wszystkie
planety, galaktyki i systemy galaktyczne są syntezą różnych poziomów ewolucyjnych oraz boskiej
świadomości tych, którzy zamieszkują wszechświat.
Gdy obserwujecie firmament, dostrzegacie tylko jego maleńką cząstkę. Jest on dla was
niezgłębiony. Nie oznacza to jednak, że nie jesteście jego częścią. Chociaż utożsamiacie się ze swoją
planetą, stylem życia oraz egzystencjalnymi pojęciami, jesteście Świadomością Boskiego Światła
mającą moc doświadczania każdego poziomu twórczego i ewolucyjnego. Z powodu ograniczeń
istniejących na Ziemi i ziemskiej genetyki trudno wam pojąc, że znajdujecie się poza ograniczeniami
przestrzeni i czasu odczuwalnymi w świecie, w którym żyjecie. Chociaż wasze biologiczne ciała są
słabe i niedoskonałe, to esencja światła znajdująca sie w ich wnętrzu jest bardzo potężna. Gdzie
znajduje się ta siła i potencjał twórczy? W waszej Esencjonalnej Istocie manifestującej się poprzez
niższe ciała i używającej nośnika myśli, uczuć i pragnień. Z powodów ewolucyjnych zostaliście
oczywiście ograniczeni, co powoduje blokadę waszego twórczego potencjału oraz duchowej
wrażliwości.
Chociaż tłumaczono wam, że jesteście wynikiem eksperymentów cywilizacji pozaziemskich,
prawda jest bardzo odmienna. Określenie eksperyment implikuje kontrolę i nadzór kogoś wyższego,
ograniczającego waszą duchową i ewolucyjną integralność. Cywilizacje pozaziemskie, które was
odwiedzały i odwiedzają zaszczepiły wam pojęcia eksperymentu oraz bycia kosmicznymi hybrydami. I
chociaż może to wydawać się wam fascynujące jednak takim nie jest, gdyż zawiera domniemany
element podporządkowania, kontroli i eksploatacji, co rzeczywiście miało miejsce w przeszłości
oraz ma miejsce nadal.
Nie jesteście eksperymentem żadnej pozaziemskiej cywilizacji, lecz rozwijacie się, jako część
kosmicznego ewolucyjnego rodu a wasza genetyka istniała zawsze od początku czasów. Oczywiście
były i nadal dokonywane są niezbędne modyfikacje waszej genetyki ludzkiej. Jednak genetyka
waszych ciał trójwymiarowych nie jest tak ważna jak ród duchowy, z którego pochodzi wasza
Esencjonalna Istota kierująca niższymi ciałami. Wasz potencjał ewolucyjny jest ograniczony z powodu
duchowego procesu oczyszczania i naprawy, wymagającego z waszej strony ciągłej modyfikacji.
Genetyka rodu ludzkiego wywodzi się od rodziców kosmicznych - logosów słonecznych - czyli nas, w

związku z tym jesteście genetycznie i ewolucyjnie połączeni z nami. Właśnie potwierdziliśmy, że
pochodzicie z naszej rodziny genetycznej, lecz nie stanowicie rezultatu eksperymentów. Istniejące
wzorce genetyczne były tworzone w procesie powstawania wszechświata przez Wielkie Centralne
Słońce.
Gdy istoty pozaziemskie informują was, że stanowicie przedmiot eksperymentu, powinniście
zrozumieć, że jesteście w procesie wzrastania i duchowej ekspansji, lecz nie jesteście nikomu
podporządkowani. Jesteście obdarzeni etyką wolnej woli oraz mocą wyboru istniejącą w całym
wszechświecie i musicie nauczyć się używać ich w sposób mądry oraz konstruktywny, aby wasze życie
było owocne. Przekazujemy wam, że Jesteście Wolni i Nikt nie Ma Prawa was Wykorzystywać ani
Zastraszać. Z pewnością jesteście naiwni i nieświadomi, dlatego wasza perspektywa oraz duchowe
rozeznanie w życiu są zniekształcone. Problemy waszej planety to manifestacja braku świadomości
ogółu. Oczywiście istnieją siły wsteczne powodujące konflikty i wpajające wam mroczne pojęcia oraz
inwolucyjne wzorce egzystencjalne. Pragniemy, abyście to zrozumieli i biorąc pod uwagę swą moc
oraz odpowiedzialność istot nieśmiertelnego światła, uaktywnili duchowe narzędzia Świadomej
Introspekcji i wibrowali w zestrojeniu i współdziałaniu z wszechświatem.
Dominujący na Ziemi chaos i konflikty są właśnie konsekwencją odłączenia się od dynamiki
ewolucji kosmicznej, której częścią jesteście. Nastał czas, abyście zaczęli korzystać ze swego
duchowego potencjału stawiając opór interferencjom i negatywnym wpływom sił inwolucyjnych
używających Strachu, jako aparatu kontroli waszej cywilizacji. Strach rodzi się, gdy nie
rozumiecie, że jesteście nieśmiertelni i że siła wyboru jest kompasem, który powinniście właściwie
zastosować dla wzmocnienia umysłu, ciała oraz waszej boskiej istoty. Gdy jesteście zsynchronizowani
z duchowymi wzorcami kosmicznej ewolucji żadna istota ani energia nie może wam zaszkodzić.
Dlatego tak niezbędne jest, byście wibrowali w zestrojeniu i współdziałaniu z ewolucją i byli
świadomi, że wasze pragnienia, myśli i uczucia mają w waszym życiu określone skutki, które
wszechświat zsyła wam poprzez sytuacje, okoliczności oraz różne zdarzenia. Jesteście mocą Boga w
działaniu. Dana została wam wolność działania i używania twórczej mocy przejawiającej się w każdej
chwili za pośrednictwem waszych myśli i pragnień dla doświadczania światła, harmonii, piękna i
miłości istniejącej we wszystkim, co was otacza. Wibrowanie w zestrojeniu i współdziałaniu z
ewolucją jest aktem wdzięczności i dobroci w stosunku do Boga i do waszej Esencjonalnej
Istotnej; aktem uznania, że jesteście częścią wszechświata i siły twórczej Nieskończonego
Stwórcy.
Nie znajdujecie się na końcu żadnego procesu, lecz w sekwencji ciągłej zmiany ewolucyjnej we
wszechświecie i stajecie się teraz jej świadomi. Wyobrażenie, jakie posiadacie na temat końca czy
początku procesu ewolucyjnego pociąga za sobą poczucie Strachu i Niepewności wpływając na
wszystkie wasze działania oraz samo życie. Wszechświat i wszystkie jego struktury wibrują w
sekwencji nieustannej mutacji, której postrzeganie zależy od stopnia wrażliwości i duchowego
otwarcia. Przepowiednie apokaliptyczne jak również te, które mówią o nowym porządku duchowym są
zniekształconymi pojęciami rzeczywistości i tworzą dynamikę wyczekiwania, niepokoju oraz
nieodpowiedzialności. Nie istnieje nic, co byłoby z góry ustalane, dlatego, że będąc istotami
nieśmiertelnego światła posiadacie moc tworzenia wszystkiego, czego zapragniecie doświadczać i co
przejawia się, jako zdarzenia, okoliczności oraz różne sytuacje. Dla wszechświata oraz Boga nie
istnieją kategorie egzystencjalne, lecz procesy ewolucyjne i twórcze przyczyniające się do osobistego
rozwoju.
Gdy wibrujecie w zestrojeniu i współdziałaniu z ewolucją, używacie waszej wolnej woli oraz
mocy wyboru w sposób twórczy i harmonijny generując stan obfitości, którego niektórzy z was już
doświadczają. Ten fizyczny, umysłowy i duchowy dobrobyt jest konsekwencją synchronizacji z
kosmiczną ewolucją. Pociąga za sobą przyjęcie odpowiedzialności za sposób korzystania ze swego

twórczego potencjału. To, co odczuwacie mentalnie, emocjonalnie i fizycznie jest manifestacją siły
twórczej, która wyraża się przez wasze myśli, uczucia i koncepcje egzystencjalne. Najważniejsze jest,
by nauczyć się czuć, myśleć i wyrażać jako Istoty Światła, które, tak jak Bóg, znają sztukę
świadomej materializacji piękna, harmonii, pokoju i boskiej miłości znajdującej się w waszym
wnętrzu. Te boskie właściwości są istotą waszej Esencjonalnej Istoty, gdyż istnieją również w Bogu,
lecz w stopniu nieskończonym.
Wibrowanie w zestrojeniu i współdziałanie z ewolucją jest synonimem uznania bycia jej
częścią. Możecie wznieść się na jej szczyt i wówczas poczujecie jak Boskość zalewa waszą istotę,
ciało i umysł harmonią, pięknem i wewnętrznym pokojem. Gdy pozwalacie, aby wasze myśli i uczucia
bezustannie tworzyły atmosferę zrozumienia, współodczuwania i współpracy braterskiej z inni,
wybieracie doświadczanie łaski i miłości Boga. Gdy traktujecie innych, jako część waszej istoty
boskiej, przywołujecie moc boskiej miłości w waszym życiu. Kiedy myślicie o innych z miłością i
współczuciem, doświadczacie miłości Boga, która oczyszcza wasze serce. Traktując innych z
czułością, szacunkiem i miłością, uaktywniacie łaskę i obecność Boga w waszym życiu. Tylko
wibrując w dostrojeniu będziecie szczęśliwi. Wówczas dobrobyt, pokój i pomyślność zawsze będą
obecne w waszym życiu i będziecie je dzielić z innymi. Jesteście najczystszym, najpiękniejszym,
boskim Światłem Nieskończonego Stwórcy, który pragnie, byście promieniowali intensywnie
przejawiając swą moc, wrażliwość oraz braterstwo między wami i wszystkimi istotami wszechświata.

