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Pozdrowienia dla wszystkich działaczy duchowych na planecie Ziemi. Niech spirala
transformującego światła przepełni wasze życie mądrością, pokojem i harmonią wewnętrzną.
Temat, którym chcemy się dziś zająć, jest niezwykle złożony, dlatego przekażemy wam tylko
krótkie jego streszczenie, samą esencję. Pragniemy, abyście pojęli, że znajdujecie się w niezwykle
istotnej fazie przejściowej. Oczywiście istnienie samo w sobie przejawia stały stan przejściowy. Jest to
mechanizm ewolucji i transformacji pozwalający wszechświatowi wyrażać coraz wyższą świadomość,
mądrość, transformację i duchową spójność. Jednak w przypadku waszej cywilizacji, przejście, czy
inaczej zmiana, przejawia głęboko zakotwiczony charakter negatywny. Jeśli dokonacie uważnej analizy
swego istnienia i dynamiki ewolucji kosmicznej, zrozumiecie, że transformacja stanowi tendencję
dominującą we wszechświecie. Wszystko w kosmosie podlega stałej mutacji niosącej ze sobą nowe
stany świadomości, percepcji oraz zmiany ewolucyjne. Przejście stanowi synonim transformacji.
Energia ta generuje sposobności ewolucyjne umożliwiając uzyskanie nowej wiedzy, doświadczeń i
coraz większej mądrości.
Macie zniekształcone wyobrażenie o istnieniu i ewolucji, przez co jesteście skłonni do
bezruchu. Uważacie go za stan idealny, ponieważ pozornie wolny jest od wszelkich wyzwań i nie
wymaga żadnego wysiłku z waszej strony. Jednakże z takim podejściem odrzucacie swój twórczy
potencjał i duchową moc transformacji, która pozwala wam przezwyciężać konflikty, trudności i
przeciwności. Istnieją dwa rodzaje duchowej transformacji: pierwszy, który jawi się jako konieczność i
przejawia poprzez uświadamianie sobie oferowanej nam możliwości poznania nowych wymiarów
myśli, uczuć i twórczości wewnętrznej oraz drugi, przejawiający się poprzez poczucie braku i
napędzany przez strach. Ogólnie rzecz biorąc wasza cywilizacja zawsze znała zmianę poprzez brak i
strach, ze wszystkimi negatywnymi i bolesnymi konsekwencjami, które z tego wynikają. Cierpienie
oraz towarzyszące mu stres, niepokój, panika i depresja stanowią duchowe wsparcie przejścia, bo to
dzięki nim wszechświat i Istota Świetlista mogą przyciągnąć waszą uwagę dając wam sposobność do
poddania w wątpliwość tych aspektów życia, które nie wibrują w harmonii z duchową przemianą. Jako
nieśmiertelne istoty światła, w nieunikniony sposób przeznaczeni jesteście, by ewoluować i na nowo
ustalać swe połączenie z Boskim Źródłem, które stanowi siłę odżywiającą i kierującą waszym
istnieniem. Jednakże zaprzeczanie światłu i boskiej esencji w was, jak również nierozerwalnej więzi,
jaką macie ze Stwórcą, stanowi wasz ideał życia.
Ten akt odmowy, samooszukiwania się, wewnętrznego sabotażu, jak również nieświadomość i
bezruch, nie pomogą wam w przezwyciężeniu konfliktów, ograniczeń i negatywności. W sytuacjach, w
których króluje niedojrzałość i nieświadomość, mogą służyć jako środek tymczasowo znieczulający,

ale nie tam, gdzie chodzi o wasz wyższy rozwój; w sytuacjach, w których wymagane jest
zaangażowanie, lojalność, dojrzałość i odpowiedzialność. Wasz styl życia, perspektywa, koncepcje i
przekonania muszą zostać zrewidowane, jako przestarzałe i niezrównane z paradygmatami ewolucji
Wodnika instalowanymi na waszej planecie. Społeczny kryzys, sam w sobie, stanowi podsumowanie
waszego procesu ewolucji opierającego się na błędnych wartościach i koncepcjach egzystencjalnych i
oznacza ich koniec. Stan Istoty Ludzkiej, który jest częścią waszej ewolucji został zastąpiony
przez nieludzkość, a instynktowna genetyka (wyzysk, agresja, manipulacja i podłość) rządzą
waszym życiem i systemem społecznym.
Światło, które powinno oświecać i królować w waszym życiu, zostało zaćmione przez
instynktowne i drapieżne ego potrafiące zniszczyć wszystko, co zagraża jego złudzeniom wielkości,
władzy i kontroli, wyrażające w ten sposób swoją słabość i strach przed rozpoznaniem swych
ograniczeń i stref cienia. Kryzys społeczny stanowi wyraz tych stref cienia i negatywnych sytuacji,
które są zainstalowane w waszej twórczej podświadomości. Przypominamy wam, że zawsze macie do
swej dyspozycji moc wyboru i wnikliwość, opierające się na zrozumieniu i rzeczywistych wartościach.
Dzięki nim nie stajecie się ofiarami niesprawiedliwości, ucisku ani represji. Te są wynikiem waszej
własnej ignorancji, w sytuacjach, w których odmawiacie używania wnikliwości, by doceniać życie i
jego okoliczności stosując paradygmaty, które wielcy mędrcy i mistrzowie przeszłości przekazali wam.
Skarżąc się rozpaczliwie pytacie samych siebie, jak mogliście dojść do takiego chaosu, niezgody i
konfliktów osobistych oraz kolektywnych. Nie zdajecie sobie sprawy, że wszyscy jesteście współwinni
umacnianiu tych wartości oraz negatywnych i dekadenckich koncepcji. Poprzez własny wybór,
świadomie oddzieliliście się od Boskiego Źródła, przesłań mistrzów i kodów duchowych, które teksty
różnych tradycji duchowych zawierają. Prawda, zawsze dostępna dla tych, którzy są szczerzy, pokorni i
uczciwi, jest wszechobecna i żadna siła we wszechświecie nie jest w stanie jej zaćmić. Próbowaliście ją
zniekształcić i pozbyć się jej nieświadomi, że ponosicie tego konsekwencje w postaci cierpienia.
Wszechświat rządzi się fundamentalnymi prawami, które odpowiadają na wasze potrzeby i wasze
wybory, ale nigdy nie będzie działał w sprzeczności z miłością, prawdą i swoją relacją ze Stwórcą.
Małostkowość oraz negatywne tendencje królują w waszym życiu terroryzując was i
odzwierciedlając się w waszej tkance społecznej oraz na planecie. Kryzys społeczny jest tylko
odbiciem duchowej dekadencji istoty ludzkiej, za którą wszyscy jesteście odpowiedzialni. Dano wam
moc wibrowania w świetle, harmonii i pokoju Boga, ale wybieracie ciemne ścieżki, które oznaczają
rezygnację ze swego światła i prawdy przepełniającej i podtrzymującej każdą cząstkę atomową i
subatomową wszechświata. Dlatego kosztujecie gorzkich owoców z „Drzewa Życia”, które
wydycha negatywność i ciemność znajdującą się w was samych. Musicie wziąć pod uwagę fakt, że
nawet, gdy próbujecie na nowo połączyć się z Boskim Źródłem, nie jesteście wolni w pełni od cieni,
które jeszcze są w was obecne. Znajdujecie się w procesie odzyskiwania samych siebie, duchowej
transformacji i tutaj właśnie pojawia się dynamika duchowego przejścia.
Dynamika etapu przejściowego stanowi sekwencję duchowej refleksji i introspekcji, dzięki
której przychodzi zrozumienie, że nasze wybory i transformacja stanowią źródła nowych stanów
świadomości generujących dobroć, harmonię, hojność, bezinteresowność, braterstwo i bezwarunkową
miłość dla siebie i Stwórcy. Obwinianie się za popełniane błędy jest zachowaniem i dynamiką
dysfunkcyjną. Jedynym warunkiem jest świadomość i zrozumienie konieczności przyjęcia archetypów
światła, które dają podstawę spójności, wrażliwości i braterskiej, solidarnej współpracy między

wszystkimi istotami ludzkimi. Sugerujemy, byście wybrali paradygmaty duchowe, które stanowią
swego rodzaju szczepionkę przeciwko stanom cienia i dysfunkcyjnym archetypom teraz rządzącym
waszym życiem. Zaprzeczanie cieniom nie ma żadnego namacalnego ani pozytywnego skutku.
Dynamika duchowego przejścia faworyzuje, odżywia i uaktywnia uniwersalne zasady oraz wartości
duchowe ważne we wszystkich czasoprzestrzeniach i sekwencjach ewolucji kosmicznej. Te duchowe
paradygmaty są żywe w całym wszechświecie i zostały również zainstalowane przez sfery boskiego
światła na waszej planecie. Jednak ego, stojące na straży, stale troszczy się, by je odrzucać,
zniekształcać i niszczyć.
Dynamika duchowej przemiany jest stanem bycia, który powoduje przywoływanie piękna,
światła, prawdy i mocy Boga, która wszystko harmonizuje w sposób spójny. Jest to sposób myślenia i
uczucie, niezbędne, by ludzkość poznała swą boskość przywołując pomoc i moc nieskończonego
Stwórcy. On przepełnia wówczas wasze myśli i świadomość duchem bezinteresownej służby,
braterskiej, solidarnej współpracy, jak również wrażliwością i zrozumieniem, że wszystko jest boskie, a
w związku z tym godne szacunku i uwielbienia. Planeta, jej źródła energetyczne i bioróżnorodność, są
wyrazem mocy twórczej Boga, który obdarował was tym wszystkim, byście kreowali piękno, harmonię
i boską świadomość.
Umiłowane esencje kosmiczne, przyszedł czas na przyjęcie odpowiedzialności i zrozumienie,
że nie ma potrzeby zanieczyszczania Ziemi, jej wyzyskiwania, torturowania i niszczenia ekosystemu.
Nadszedł czas, by żyć jak istoty światła przejawiające światło w swych myślach, w swych uczuciach i
działaniach; by odmówić przemocy, okrucieństwa i traktowania innych istot żywych, jako źródeł
utrzymania. Wasze ciała biologiczne mogą żyć światłem emanującym ze Słońca, jak również energią
przenoszoną przez rośliny, minerały i ekosystem. Przejawcie swą wrażliwość duchową nie tylko w
interakcjach z waszymi współbraćmi, ale również ze wszystkim, co was otacza, a także z samą Ziemia,
stanowiącą najgęstszą ekspresją twórczej myśli Boga.
Pokój, harmonia i dostatek, o których tak marzycie, nie pochodzą z systemów ekonomicznych,
ideologii politycznych ani religijnych dogmatów. Ich źródłem jest zrozumienie, że wszystko stanowi
manifestację niepojętej i wspaniałej mocy Boga. Życie, wszechświat, wszystkie struktury komórkowe,
molekularne, atomowe i subatomowe stanowią dar Stwórcy, który przejawia w ten sposób swą
bezwarunkową, wieczną i niczym nieograniczoną miłość dla nas wszystkich. Gdy odczuwacie tę
prawdę z wdzięcznością i głębokim uczuciem miłości, wasze życie natychmiast transformuje bez
żadnych specjalnych technik czy surowej dyscypliny. To uczucie istnieje już w waszym wnętrzu.
Potrzebujecie je tylko odnaleźć w sobie wchodząc do świętego sanktuarium waszego serca z postawą
szacunku, czci i miłości. Jesteście tym, co czujecie, myślicie i czynicie i to równanie odpowiada na
czynnik twórczy waszej wrażliwości, waszego wyboru i waszego duchowego zrozumienia tego, jaka
jest wasza prawdziwa tożsamość i nierozerwalna, wieczna więź ze Stwórcą. Oto jest dynamika
duchowego przejścia, która zaprowadzi was na szczyt waszego duchowego wzniesienia.

