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Ostatniej nocy podczas snu pokazano mi schemat koronawirusa i wszystkich jego 

kombinacje. Jako była studentka medycyny byłam zaintrygowana tym, co 

zobaczyłam. Po obserwowaniu składu wirusa i sposobu jego działania nie dziwię 
się, że społeczność naukowa jest  zdezorientowana i nie są w stanie stworzyć 

szczepionki. A jeśli ktoś twierdzi, że może, to będzie to tylko tymczasowe, ponieważ 
wirus nadal zmienia się w niespotykanym dotąd tempie. Wirus ten już kilkakrotnie 

przekształcił się w odpowiedzi na zbiorową świadomość ludzkości oraz w odpowiedzi 
na sposób, w jaki ludzie na niego reagują. Wprowadził już szereg aktualizacji 

ludzkiego DNA. Jest to informacja o ostatnio pobranych kodach, których obecnie 
niektórzy ludzie świadomie doświadczają. Rezultatem końcowym będzie zupełnie 

nowy gatunek ludzi.  
 

W szerszym ujęciu ta fala przebudzenia jest decyzją kolektywnie podjętą przez 
ludzkość, ponieważ osiągnęliśmy punkt zwrotny w naszej ewolucji. Rezultatem 

działania wirusa jest poprawione DNA, a jego zadaniem jest usuwanie toksyn i 
starych programów z ciała fizycznego. Wielu Lightworkers  porównuje te 

doświadczenia do tych przeżywanych w przeszłości podczas przebudzenia. Wirus nie 

jest przeznaczony do zabijania. Ci, którzy umierają, postanowili opuścić planetę, 
ponieważ nie decydują się na życie na nowej Ziemi, która ewoluuje bardzo szybko. 

Ponieważ stał się pandemią, dotyka wszystkich na naszej planecie. A po 
zakończeniu zadania zniknie tak szybko, jak się pojawił.  

 
Ponieważ wszyscy musieli wycofać się z życia tak, jak to obserwujemy, istnieje 

zbiorowe przepoczwarzanie, podobnie jak gąsienice (które są żarłocznymi 
konsumentami) przekształcające się w motyle (latające swobodnie w 

swej  prawdziwej  naturze życia). Kiedy się pojawimy i ponownie połączymy, wiele 
naszych wcześniejszych fundamentalnych i społecznych struktur upadnie, ponieważ 

nie będą już służyć współczesnemu człowiekowi. Konieczne będzie zastąpienie ich 
nowymi możliwościami i nowatorskimi pomysłami. Być może jesteś tym, który 

spędza czas na kreacji swojego nowego kokonu,  z uwagi na obowiązkowy „dystans 
fizyczny”. Dziś jestem pod wrażeniem. Nie sądzę, aby ktokolwiek z nas mógł 

przewidzieć to nadejście, ponieważ stało ono się tak nagle.  Wielu Lightworkers 

myślało, że fala światła pochłonie planetę i wszyscy obudzą się w błogości. Nie taka 
jest jednak nasza podróż przebudzenia, o czym świadczy każdy, kto już przez nią 

przeszedł. Zamiast tego była to seria „ciemnych nocy duszy ”, których kolektyw 
ludzkości doświadcza wraz z pandemią, każdy na swój własny, niepowtarzalny 

sposób. 
 

 
 

 
 

 
 



Na szczęście istnieje grupa ludzi, którzy przeszli już ten proces i są w stanie 

utrzymać świadomość spokoju i współczucia wśród strachu, który ogarnia planetę. 
Jesteśmy również błogosławieni licznymi, którzy służą w służbie medycznej, tymi, 

którzy opiekują się potrzebującymi, gdy wszystko jest zamykane, oraz tymi, którzy 
przewożą i przechowują artykuły spożywcze i inne niezbędne zapasy. Jest też wielu, 

którzy dzielą się objawieniami o wszystkich błogosławieństwach, które dzieją się na 

całym świecie w tym czasie, pomagając utrzymać wysokie morale i otwarte w nas 
serca.  

 
Brawo i wdzięczność dla wszystkich, którzy służą, każdy na swój własny, unikalny 

sposób, zachowując w tym czasie chaosu tyle swobody. Czczę was i kłaniam się 
waszej łaskawości, ponieważ to wy nosicie prawdziwe korony w tym niezwykłym 

okresie transformacji ludzkości. 
 

************************* 
Sharon Lyn Shepard jest współczesną mistyczką, wizjonerką, tkaczką snów, twórcą 

melodii i mistrzem słów. Mówi z miejsca, które jest poza ludzkim umysłem, 
pobudzając naszą pasję i oferując przebłyski, aby odkryć mądrość własnej duszy. 

Sharon mieszka w lesie na wyspie w stanie Waszyngton w USA, gdzie lubi pisać, 
grać na harfie, pracować w ogrodzie i bawić się z dewami natury. Można się z nią 

skontaktować za pośrednictwem jej strony internetowej: sharonlynshepard.com 
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