Energie na lipiec 2009 – przekaz archanioła Michała przez Celię Fenn
(streszczenie przetłumaczyła Teresa Serafinowska)
Tegoroczny lipiec to miesiąc przemian i przełomów. Diamentowe Światło nasyca Ziemię
wnosząc oświecenie i przebudzenie oraz wprowadzając kolejne nowe kody światła dla
dalszego rozwoju planety, które są wkodowywane zespołowej świadomości podczas pełni i
zaćmienia Księżyca 7.07. oraz podczas nowiu i zaćmienia Słońca 22.07, a także 23.07. w
trakcie otwierania Galaktycznej Lwiej Bramy.
W tym ważnym czasie musicie zachowywać w swoich sercach diamentowe Światło i
utrzymywać własną energię w spokoju i pokoju wspomagając przemiany energetyczne naszej
Ziemi, upadek starych energii i narodziny nowych w procesie odradzania aby móc integrować
podwyższające się wibracje. Ten proces będzie miał szczególne znaczenie dla dolnych czakr,
umożliwiając z biegiem czasu materializację nowej rzeczywistości na nowej Ziemi.
Pojawia się teraz nowa, wyższa forma męskiej energii ascendencji. Zespołowa świadomość
podda się tej wibracji chrystusowej świadomości. Zajdzie to podczas kodowania światłem
Księżyca w trakcie pełni i zaćmienia Księżyca w Koziorożcu wzmocnione przez Plutona,
który znajduje się również w Koziorożcu. Taka forma kodowania energii męskiej jeszcze nie
miała miejsca w obecnych czasach na Ziemi. Męska energia transformuje się do wyrażania
bezwarunkowej miłości, dzielenia się i oddawania własnej energii i siły. Zmiana poziomu
męskiej świadomości początkowo przyniesie wiele napięć i stresów. Jednak ostatecznie
pomoże pozbyć się wielu wzorców przeszłości dotyczących bytowania i związków.
Nowe kodony Światła i poparte nimi aktywacje silnie wiążą się z trzema dolnymi czakrami,
które chłoną energie diamentowego Światła. Na poziomie fizycznym może się to objawiać w
postaci wibrowania i bólu w podbrzuszu. Może wystąpić nadaktywność lub ekstremalne
zmęczenie do chwili, aż czakry przestawią się na nowe wibracje. Podczas tego procesu może
dojść do oczyszczenia w tym obrębie a także do szwankowania nastroju i uczuć lub tylko
dużych napięć.
Kochani, teraz mogą ostatecznie rozpaść się niektóre związki. Temat pieniędzy, seksu i mocy
może także wchłonąć nowe energie. Ludzkie anioły będą spokojnie czekały ufając, że zawsze
dostaną to, czego potrzebują do życia dla siebie i innych. Te energie umiejscowią się w
czakrze podstawy. Nowe sekundarne energie poprowadzą ludzi do świętych związków, z
których każdy będzie odzwierciedlał boską jedność energii, oddanie i stwórczą świętość.
Stwórcza energia czakry sakralnej będzie wykorzystywana, aby manifestować na nowej
Ziemi wibracje świętości. I to od nas zależy, jak ta energia będzie objawiana na Ziemi.
Stara energia mocy splotu słonecznego sprawująca kontrolę i manipulację będzie
zastępowana przez energię chrystusową dając zdolność do utrzymywania w sercu
bezwarunkowej miłości. Każdy będzie mógł wyrażać własne potrzeby i życzenia serca bez
lęku, ponieważ one będą przyjaźnie postrzegane przez innych. Esencje nowej Ziemi polegają
na jednoczących rozmowach i współpracy dla manifestacji najwyższego dobra wszystkich.
Będziecie wykształcać w sobie zdolności do pracy grupowej jednak zgodnie z potrzebami
własnego serca, przy czym wszyscy będą się wspierali nawzajem w swoich zadaniach. Taka
harmonia powodowana będzie przez połączenie energii Diamentowego Świetlistego Serca.
22 lipca nastąpi nów i zaćmienie Słońca. Wtedy zajdzie kodowanie i aktywacja słonecznej
energii żeńskiej, wniebowstąpionej żeńskiej energii chrystusowej, która wkoduje się w

diamentowe serce planety oraz każdego przebudzonego i „wniebowstąpionego” ziemskiego
anioła.
Zespołowe stare żeńskie wzorce zostaną zastąpione nowymi, dzięki którym będzie możliwa
manifestacja pełni, jaką ofiaruje prąd kosmicznego życia. Nowe energie dla czakry korzenia –
wdzięczności połączonej z wiedzą, że dobrostan jest osiągalny zawsze a braki są iluzją. Na
poziomie czakry sakralnej nowe energie umożliwią wyrażanie ognia serca i kreatywności oraz
odbieranie energii innych ludzi z wdzięcznością. Na poziomie czakry słonecznej nowe
energie umożliwią wyrażanie własnej siły sprawczej i duchowej poprzez energię równości i
dzielenia się. Zrównoważy się energia dawania i brania a ludzkie anioły będą zdolne do
współpracy z grupą i bycia postrzeganymi w zrównoważony i dobrotliwy sposób.
A pośród świadomości zespołowej stare energie polaryzacji i dualności zostaną zastąpione
przez Yin i Yang – obustronnego uzupełniania dla wspólnego stwórczego działania.
Z kolei 23 lipca (w Polsce 22 o godz. 17.36, w najbliższych godzinach od tej chwili
Ascendent będzie znajdował się w okolicy Centralnego Słońca Alkyone, warto to
wykorzystać na medytacje – przyp. TS.) Słońce wejdzie do znaku Lwa i otworzy się
gwiezdna brama pozwalająca na spływanie nowych wibracji z Syriusza, Alkyone i Arkturius
a także z Galaktycznego Centrum ze świadomości Andromedan przynosząc kolejną porcję
nowych kodów dla ludzkich serc. Ci z Was, którzy są całkowicie przebudzeni do swojej
kosmicznej świadomości, zaczną w tym czasie proces integracji z ziemskimi i kosmicznymi
kodonami i wraz z nową świadomością i zaczną być czynni stwórczo. Na początku będzie to
miało miejsce w stanie snu, kiedy wielu z Was będzie odbywało spotkania i konferencje
uczestnicząc w nowej Radzie Galaktycznej, do której obecnie należy również Ziemia wraz z
„wniebowstąpionymi” mieszkańcami. W następnym okresie, gdy wibracje kosmiczne jeszcze
bardziej wzrosną, będziecie uczestniczyli w tych spotkaniach bardziej „świadomie”.
Tak oto wchodzicie w nową fazę świadomości wielopoziomowej, w nową rzeczywistość, w
której przemawia Dusza Kosmosu przekazując wzorce poprzez światło i dźwięki.
Diamentowe Dzieci Światła wspierają nową świadomość. Na Ziemi inkarnują obecnie
kosmiczne dusze mistrzowskie. Również dzieci kryształowe „wznoszą” swoją świadomość,
aby uzyskać zdolność integracji z diamentową energią Światła kosmicznej świadomości. Jest
to wsparcie dla pozostałej części ludności.
Tak oto w obecnych czasach ludzkość żyje w dwóch rzeczywistościach równocześnie. Stara
rzeczywistość się kurczy, nowa przybiera na sile. Wywołuje to u wielu głęboką panikę i lęki
aż po katastrofy. U wielu ludzi odgrywanie starych schematów pochodzących jeszcze z
Lemurii i Atlantydy spowoduje przepracowanie ich i przejście na nowe tory.
Kochani, teraz każdy z Was może zdecydować, w jakiej rzeczywistości chce żyć, zgodnie ze
zdolnościami, świadomie współpracując ze świętym Duchem. Diamentowe Dzieci są tu w
każdym razie po to, aby powitać Was w nowej rzeczywistości.
Kochani, wielu z Was zapytuje, czy na pewno żyje pośród nowej świadomości. Powiemy tak,
że najpierw będziecie świadomi Waszej wewnętrznej boskości i kosmicznej świadomości.
Będziecie czuli w sobie własną energię „JAM JEST” Waszej duszy i ducha, która żyje w
Diamencie Waszego Serca. Następnie będziecie mieli pełne zaufanie do swoich zdolności,
manifestacji i stwarzania wspólnie ze świętym Duchem i wszystko, co Wam potrzebne na

Ziemi, dostaniecie w swojej rzeczywistości, aby żyć w dobrostanie i komforcie. Po trzecie w
swojej świadomości będziecie wykraczali ponad bezgraniczną naturę czasu i przestrzeni.
Będziecie żyli całkowicie w chwili obecnej z wiedzą, że przeszłość i przyszłość są iluzją a
chwila obecna jest jedyną rzeczywistością. Nie będziecie obawiali się śmierci, będziecie mieli
pełne zaufanie do wszystkich przejść i przemian Waszej egzystencji, które będziecie
przyjmowali z wdziękiem i pokojem. A na koniec będziecie czuli, że sami jesteście mistrzami
i określacie własne przeznaczenie wiedząc, że to Wy stwarzacie własną rzeczywistość, a
także będziecie wiedzieć, że w przypadku, kiedy nie czujecie się dobrze z tym, co tworzycie,
możecie to zawsze zmienić i stworzyć nową rzeczywistość. Doprawdy, kochani, możemy
tylko powiedzieć „witamy na Nowej Ziemi”.
Całość tekstu w oryginale dostępna na stronie: http://www.starchildglobal.com/
Dodatkowe uwagi Teresy Serafinowskiej: Lipiec to czas ekspansji, podróży a planety
sprzyjają takim przedsięwzięciom. 17 lipca, w Dniu Tworzenia – http.//www.21-17.com –
będzie na Niebie układ planet bardzo sprzyjający kreacji własnych wizji i marzeń, robieniu
planów, które choćby były najbardziej niewiarygodne, mają szansę na urzeczywistnienie.
Warto przynajmniej spróbować pomarzyć i pomedytować. W czasie Nowiu również warto
zastanowić się nad swoimi celami i zadaniami życiowymi, czy wypełniają one życzenia serca.
Można wtedy podjąć treściwe i wartościowe decyzje, które można realizować dość szybko,
np. 26 – 28 lipca.

