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ozdrowienia ze Êwietlistych sfer centralnego êród∏a kosmicznej
energii i kosmicznej ÊwiadomoÊci, manifestujàcej si´ przeze mnie
w ca∏ym wszechÊwiecie. Przejawiam si´ jako zalà˝ek jàdra wszystkich galaktyk i wszechÊwiatów znajdujàcych si´ w stanie ekspansji i nieustannej kreacji. Niech kosmiczny przep∏yw Mi∏oÊci wibruje w waszym Wy˝szym
Ja lub inaczej Kosmicznej Istocie Âwiat∏a. Boski przep∏yw Ducha lub Kosmicznego Stwórcy manifestuje si´ w tym momencie poprzez mojà energi´.
Zanim rozpoczn´ przes∏anie, które zamierzam wam przekazaç, chcia∏bym
si´ przedstawiç, poniewa˝ jest to dobrze widziany i uznany przez was sposób
zachowania. Przybywam z Centralnego S∏oƒca. Jestem jego cz´Êcià. Mo˝na
powiedzieç, ˝e stanowi´ wielkie jàdro pulsujàcej, Êwietlistej energii, utrzymujàcej ca∏y kosmiczny kompleks. Z tego miejsca fale kosmicznej energii biorà
swój poczàtek i stopniowo rozwijajà si´, aby tworzyç ró˝ne systemy, energie
i wibracyjne manifestacje ˝ycia.
Czasami macie zniekszta∏cone, niewiele majàce wspólnego z rzeczywistoÊcià, postrzeganie ˝ycia na innych planetach lub w innych wymiarach. Wyobra˝acie sobie, ˝e w innych Êwiatach wszyscy sà tacy sami, bez okreÊlonej formy i kszta∏tu. èród∏o takiego myÊlenia tkwi w umys∏ach niektórych twórców
literatury science fiction. Wszyscy mamy ró˝ne formy i to˝samoÊci, czasami
trudne do opisania, a nasz sposób ˝ycia jest odmienny od waszego.
Ja komunikuj´ si´ z ludzkoÊcià z planety Ziemi po raz pierwszy. Mój t∏umacz lub sekretarz zosta∏ wybrany, aby byç moim jedynym kana∏em. Wybrano go w odpowiedzi na zapotrzebowanie programu ewolucji, w który by∏ zaanga˝owany na d∏ugo przed swoim inkarnowaniem si´ na waszej planecie. Nie
jestem przyzwyczajony do porozumiewania si´ z takimi jak wy formami myÊlenia, czucia i analizowania. Musia∏em wziàç krótki kurs przysposabiajàcy
(ha, ha ), tak aby mój kosmiczny wspó∏pracownik móg∏ teraz przekazywaç
wam moje przes∏anie. OczywiÊcie, jako ˝e jestem ÊwiadomoÊcià, znam was

book4

09/27/2005

14

18:00

Page 14

KROM, Przes∏anie z Wielkiego Centralnego S∏oƒca

bardzo dobrze, jesteÊcie wszyscy cz´Êciami zalà˝ka komórek, które promieniujà z mojego pulsujàcego Êwietlistego jàdra. Zamierzam teraz podaç wam moje imi´, jego wibracyjny pulsujàcy rezonans brzmi jak:

KROM.
Chcia∏bym okreÊliç mojà pozycj´. Jest to programowanie i tworzenie boskiej manifestacji w ca∏ym wszechÊwiecie. Nie jestem kosmicznym umys∏em,
ani logosem wszechÊwiata. Wychodz´ poza te funkcje i hierarchie. Mog´ powiedzieç, ˝e w Wy˝szych Sferach lub Wielkiej Hierarchii WszechÊwiata, jestem pulsujàcà manifestacjà Twórczej lub inaczej Boskiej Zasady. Mo˝emy
stwierdziç, ˝e moim podstawowym zadaniem w uniwersalnej sieci energetycznej jest bycie pierwotnym impulsem, eksperymentatorem twórczoÊci i pulsem ˝ycia. Jest to zdecydowane odtwarzanie Centralnego Sensora lub ÂwiadomoÊci Zbiorowej Centralnego S∏oƒca, która rozpowszechnia swojà energi´
w systemach galaktycznych i uniwersalnych, tworzàcych kosmiczne zjawiska. Wykraczam poza nazwane systemy, o których wiedza zosta∏a wam przekazana przez Wy˝sze Sfery Âwiat∏a i Nieskoƒczonej Mocy. Ja symbolizuj´
Moc i Nieskoƒczone Âwiat∏o, które promieniuje z Wy˝szych Sfer. Jestem
znany we wszechÊwiecie jako impuls mechanizmu aktywacji twórczoÊci
i ewolucji, w której porusza si´ ca∏a kosmiczna sieç energetyczna. Wykraczam
poza imiona i formy, ale ciàgle jeszcze jestem Êwietlistà i elektronicznà identyfikacjà, która okreÊla mnie jako Istot´ Aktywujàcà i impuls procesu twórczej
ekspansji wszechÊwiata. To wa˝ne, byÊcie zrozumieli, ˝e nie mo˝ecie skatalogowaç mnie zgodnie z tym, do czego jesteÊcie przyzwyczajeni, poniewa˝ jestem istotà o autonomicznej wibracji i energetycznych wzorcach. W wi´kszoÊci przypadków jestem jedynym, który nadaje formy i programuje proces ewolucji wszechÊwiata. Mo˝e wydawaç si´ to wam trudne w tym momencie do
ogarni´cia, ale staram si´ wyjaÊniç w najbardziej racjonalny, logiczny i zrozumia∏y sposób, kim jestem.
Niektórzy z was wiedzà z informacji odebranych i przeczytanych wczeÊniej, ˝e we wszechÊwiecie istnieje wiele istot i wszystkie one majà wyznaczone zadania. Generalnie funkcje te sà bardzo specyficzne i niezmienne. Kiedy
te istoty komunikujà si´ z wami, przekazujà wiedz´ i informacje, które mogà
zostaç przyswojone przez wasz poziom linearnego, konkretnego, trójwymiarowego rozumienia. W moim przypadku, mamy zamiar rozwinàç coÊ bardzo
wa˝nego, co wp∏ynie na przysz∏oÊç procesu ewolucji tych, którzy w tym momencie sà ju˝ Êwiadomi i pracujà w ramach procesu transformacji zachodzà-
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cego teraz na waszej planecie. W odpowiedzi na proÊb´ Wielkiej Uniwersalnej Hierarchii, aby uaktywniç, u∏atwiç i przyspieszyç wasze planetarne i ludzkie zakoƒczenie nauki, zgodzi∏em si´ na skontaktowanie si´ z wami w tym
czasie.
Jest przy mnie grupa istot, wspierajàcych mnie w tej szczególnej misji i b´dà one organizowaç sprawnà komunikacj´ pomi´dzy nami. B´dziemy próbowaç stworzyç ca∏y program nauczania, informowania i prowadzenia was, byÊcie mogli zrozumieç wszystkie zmiany, które zajdà w przysz∏oÊci na waszej
planecie. Dla nas ta przysz∏oÊç jest uniwersalnym „teraz”. Dostarczymy
wam równie˝ ró˝nego rodzaju narz´dzi, u∏atwiajàcych transmutacj´ i pozwalajàcych stawiç czo∏a wszystkim okolicznoÊciom w harmonijny sposób, z wiedzà i Êwiadomà, pe∏nà pogody ducha postawà oraz wielkim wewn´trznym
spokojem i zrozumieniem wszystkiego, co b´dzie si´ dzia∏o.
W tej chwili macie do swojej dyspozycji mnóstwo informacji przekazywanych poprzez channelling i tak w∏aÊnie byç powinno. Ka˝da z nich jest ogniwem tworzàcym wielkà spiral´, majàcà za zadanie zakotwiczenie i przekazanie swojej wibracyjnej zawartoÊci. Dla mnie ca∏e to doÊwiadczenie jest naprawd´ bardzo weso∏e (przemawianie poprzez ludzki mózg, na planecie która
jest w stadium transformacji, odbudowy i duchowego wzniesienia si´, w tak
malutkim Systemie S∏onecznym jak wasz). Nie mam zamiaru was w ten sposób poni˝aç, lecz po prostu przedstawiam swojà wizj´ rzeczywistoÊci, która
jest g∏´bsza i znacznie rozleglejsza ni˝ wasza.
Po tej krótkiej dygresji powróçmy do tematu. Powiedzia∏em, ˝e nigdy jeszcze nie by∏o tak wiele mi´dzywymiarowej informacji, jak w tej chwili. To
bardzo wa˝ne zjawisko, które nale˝y wziàç pod uwag´, poniewa˝ to, ˝e zachodzi, przemawia na waszà korzyÊç jako istot po d∏ugim i bolesnym procesie
ewolucji. Teraz jesteÊcie wzywani i gotowi, aby wyjrzeç przez okno pozwalajàce wam dostrzec wi´kszy, uniwersalny horyzont. Dlatego w∏aÊnie przeró˝ne istoty, ze wszystkich cz´Êci wszechÊwiata i b´dàce na ró˝nych poziomach
rozwoju, komunikujà si´ teraz z wami. Nadszed∏ czas na poznanie praw, które
do tej pory pozostawa∏y okultystyczne, poniewa˝ nie byliÊcie gotowi na ich
przyj´cie. Czas jest istotnym czynnikiem w waszym procesie wzrastania.
Nasz kana∏ pracowa∏ ju˝ z wieloma istotami, z ró˝nych obszarów wszechÊwiata. Tym razem Wielka Hierarchia WszechÊwiata zadecydowa∏a, ˝e powinien byç kana∏em dla mnie, abym móg∏ si´ z wami porozumieç. W ten sposób
mog´ przekazaç specyficzne informacje i powiedzieç troch´ o przysz∏oÊci,
która powoduje w was tyle chorobliwej ciekawoÊci. JeÊli w tej chwili jestem
z wami, to dlatego, ˝e wasz proces ewolucji tego wymaga. Weêcie pod uwag´
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równie˝ fakt istnienia wielu innych kana∏ów otrzymujàcych informacje, które
mo˝ecie wykorzystaç. Oto jak sprawy si´ majà. Wszystko zosta∏o zaplanowane i zatwierdzone przez Wy˝sze Sfery. Niech b´dzie wam wiadome, ˝e naszym celem nie jest przyt∏oczenie was ogromnà iloÊcià informacji, ale ukazanie rozleglejszej wizji spektrum istnienia i pokazanie wam kierunku waszego
przeznaczenia. Z drugiej strony ka˝dy z was jest na innym poziomie planetarnego i indywidualnego rozwoju i dlatego istniejà informacje dostosowane do
ró˝nych, indywidualnych potrzeb odbiorców. Kiedy czynicie post´py, zawsze
mo˝ecie si´gnàç po inne, nowe informacje, poniewa˝ b´dziecie gotowi, aby je
otrzymaç, zaakceptowaç i wprowadziç w ˝ycie. Staramy si´ robiç to w najbardziej przyst´pnej, zrozumia∏ej dla was formie i fakt ten decyduje równie˝ o treÊci tej ksià˝ki. B´d´ stara∏ si´ uczyniç wszystko co przekazuj´ ∏atwym do zrozumienia i u˝ywaç jak najprostszego j´zyka. Czasy zagadkowej, ezoterycznej
i skomplikowanej terminologii przemin´∏y. Teraz najwa˝niejsze jest to, aby te
informacje sta∏y si´ dost´pne dla ludzi na ca∏ym Êwiecie.
Chcia∏bym jeszcze raz podkreÊliç, ˝e mój kana∏ nie odbiera mnie bezpoÊrednio, poniewa˝ mog∏oby byç to niebezpieczne dla jego ludzkiej biologii. Przekaz odbywa si´ poprzez pomost wsparcia, tworzony przez istoty przyby∏e ze
mnà, aby komunikacja mog∏a odbywaç si´ bez ˝adnego ryzyka. Wszystko, co
kana∏ spisuje, przechodzi przez ten pomost, a ja mog´ sprawdziç, czy jest poprawne. Pozwoli nam to na unikni´cie b∏´dów, które mózg kana∏u jako filtr
mo˝e wytworzyç. Mój kana∏ jest czymÊ w rodzaju anteny otrzymujàcej i przechwytujàcej transmisj´ wysy∏anà przeze mnie. Jest zdolny do tego dzi´ki przeprowadzonym przez nas pewnym zabiegom, umo˝liwiajàcym sprawnà komunikacj´. Teraz mog´ stwierdziç, ˝e jest dla mnie prawdziwym i czystym medium, ale wymaga∏o to kompleksowego procesu przygotowaƒ i dostrojenia.
Wy, ze swoimi liniowymi i uwarunkowanymi umys∏ami funkcjonujàcymi
w systemie trójwymiarowym, macie sk∏onnoÊç do klasyfikowania i nazywania
wszystkiego. Robicie tak, poniewa˝ pozwala wam to mieç pewien punkt odniesienia w ˝yciu i sprawia, ˝e czujecie si´ bardziej spójnie. Chcia∏bym w tym momencie wyjaÊniç, ˝e styl, który b´dzie dominowa∏ w tej ksià˝ce, nie b´dzie normalny w znaczeniu chronologicznego, kolejnego i logicznego porzàdku. Chcia∏bym przerwaç wasze ograniczone i stereotypowe wzorce myÊlenia, których
u˝ywaliÊcie przez ostatnie tysiàce lat. Teraz musicie otworzyç si´ na perspektyw´ Kosmicznà i Uniwersalnà, znacznie rozleglejszà i bardziej fascynujàcà
ni˝ jesteÊcie to sobie w stanie wyobraziç. Rozwijajàc ten informacyjny projekt,
b´dziemy poruszaç wiele tematów, które mogà wydawaç si´ pozornie ze sobà
nie zwiàzane. Równie˝ w obr´bie jednego rozdzia∏u ksià˝ki postaram si´ tak
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modyfikowaç jego struktur´, by znalaz∏y si´ w nim tematy nie tylko zwiàzane
z zasadniczym tytu∏em. Pami´tajcie, ˝e w istnieniu i procesie ewolucji sà one
ze sobà mocno powiàzane. Musicie wziàç pod uwag´ fakt, ˝e Êwiat, z którego
przybywam jest zalà˝kiem jàdra waszego wszechÊwiata i ˝e z niego wszystko
pochodzi. Dlatego moja wizja istnienia jest o wiele rozleglejsza i ró˝na od waszej. Przemawiam do was w ten sposób dlatego, ˝e mojà misjà jest sprawienie,
byÊcie zacz´li u˝ywaç nowych kodów galaktycznych i parametrów czwartego
wymiaru. To jest przysz∏oÊç, w kierunku której jesteÊcie prowadzeni.
Wszyscy, którzy czytacie moje przes∏anie w tym momencie, jesteÊcie ze
mnà w osobistym kontakcie, pomimo tego, ˝e wszechÊwiat mojego JA JESTEM jest bardzo odmienny od waszego. Wy i mój kana∏ wchodzicie ze mnà
we wzajemne oddzia∏ywanie jednoczeÊnie. Teraz jest to dla waszego konkretnego, trójwymiarowego rozumowania troch´ skomplikowane, ale pewnego
dnia waszego procesu ewolucji zrozumiecie na jakich zasadach funkcjonuje
wszechÊwiat. Teraz macie przedszkolne, zamkni´te w ciasnych ramach, pojmowanie zasad jego funkcjonowania. Dlatego staramy si´ uwypukliç pewne
koncepcje, byÊcie stopniowo si´ z nimi zaprzyjaênili.
Jako Centralny Sensor czy inaczej mówiàc jàdro Wielkiego Centralnego
S∏oƒca, którym jestem, dok∏adnie wiem w jakim kierunku zmierzacie i znam
doskonale wasze pochodzenie. Dlatego te˝, na proÊb´ Wy˝szych Sfer komunikuj´ si´ z wami. Mo˝na stwierdziç, ˝e w∏aÊnie w tym momencie, dos∏ownie
s∏uchacie G∏osu WszechÊwiata w mojej osobie, porozumiewajàcej si´ z wami
z wielkà mi∏oÊcià, zrozumieniem i wspó∏czuciem, daleko wykraczajàcym poza
wszelkie ograniczenia uniwersalnego czasu i przestrzeni. Z nieskoƒczonoÊci,
która jest moim stanem, lub z której przybywam, by∏em Êwiadkiem ca∏ego procesu tworzenia, rozwoju i rozpadu kosmicznej sieci energetycznej. By∏em obecny w ca∏ym tym procesie. Nie istniejà dla mnie ˝adne sekrety, poniewa˝ jestem Boskim Oddechem obecnym w twórczym procesie lub zasadà, która towarzyszy∏a przejawianiu si´ systemów galaktycznych, galaktyk, planet,
gwiazd i mg∏awic w stadium zarodkowym. Nie istnieje nic we wszechÊwiecie,
o czym bym nie wiedzia∏ i dlatego mog´ jednoczeÊnie wchodziç we wzajemne
oddzia∏ywanie z ka˝dà cz´Êcià energetycznej sieci.
Mój t∏umacz lub inaczej mówiàc kana∏ jest troch´ zdenerwowany, poniewa˝ nie zrozumia∏ jeszcze, ˝e nie jestem systemem lub istotà, która mo˝e byç
sklasyfikowana i odebrana w ramach racjonalnych, logicznych, specyficznych
i spójnych parametrów. To, co zamierzam wam zakomunikowaç b´dzie bardzo
odmienne, dlatego powinniÊcie zachowaç wewn´trzny spokój i pozwoliç sobie
pop∏ynàç, tak jak dzieje si´ to w ca∏ym wszechÊwiecie – wszystko jest sta∏ym
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przep∏ywem komunikacyjnej ciàg∏oÊci. Przys∏u˝y si´ to wniesieniu w wasze
˝ycie Êwiat∏a, przewodnictwa, pogody ducha, pewnoÊci, nadziei i rozpuÊci l´ki niosàce wam tyle udr´ki. Kiedy autor pisze ksià˝k´, ustala swój styl, który
stara si´ rozwijaç. W moim przypadku b´dziemy mówiç o wielu rzeczach,
które, tak jak wspomnia∏em, pozornie nie majà ˝adnego powiàzania ze sobà.
Jednak˝e wszystko ma przyczyniç si´ do stworzenia bli˝szego wam obrazu
uniwersalnej rzeczywistoÊci, której cz´Êcià wszyscy jesteÊcie i w którà chcemy, abyÊcie spojrzeli i postarali si´ jà zrozumieç. JeÊli czytacie mojà ksià˝k´
w tym momencie moja komunikacja z wami jest ca∏kowita, absolutna i uniwersalna. Wasze Wy˝sze Ja wezwa∏o was do po∏àczenia si´ z G∏osem
WszechÊwiata sprawiajàcym, ˝e energia bezwarunkowej mi∏oÊci dociera do
was z nieustannego kosmicznego Êwietlnego pulsu. G∏os WszechÊwiata,
który reprezentuj´, zna was bardzo dobrze. Przeznaczy∏ was temu, abyÊcie
mogli zrealizowaç cel waszego oddzielenia od pierwotnego jàdra boskiego pulsujàcego Êwiat∏a, to znaczy podró˝owaç i badaç Êwiaty wykorzystujàc i rozwijajàc twórczy potencja∏ poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. MyÊlicie,
˝e wszechÊwiat, którego cz´Êcià jesteÊcie, nie zna waszej egzystencjalnej to˝samoÊci. To dlatego czasami czujecie si´ samotni, opuszczeni i bezsilni kiedy
z p∏aszczyzny serca patrzycie na sklepienie niebieskie. Jednak˝e mog´ was zapewniç, jak robi∏o to ju˝ wiele istot przede mnà, ˝e nie jesteÊcie nieznani.
Wr´cz przeciwnie, ka˝dy z was jest ogromnie wa˝nym sk∏adnikiem kosmicznej gry, w której uczestniczycie. Nawet jeÊli wasze odczucia sà bardzo bolesne, zapewniam, ˝e sà niezb´dne, poniewa˝ pobudzajà was do stania si´ Êwiadomym tego, gdzie si´ znajdujecie i popychajà do poszukiwania odpowiedzi
na pytania, na które musicie w waszym procesie ewolucji znaleêç odpowiedzi.
Do tej pory przechodziliÊcie przez bardzo intensywny proces przystosowania,
badania i doÊwiadczania, ale to si´ ju˝ koƒczy. Wchodzicie w nowà er´ odkrywania waszej prawdziwej to˝samoÊci i pochodzenia.
Nadchodzà ci´˝kie czasy i przybywam w tym momencie waszego procesu
duchowego wzniesienia, aby was wspieraç, prowadziç i motywowaç. Moje
przybycie jest odpowiedzià na wo∏anie waszej duszy, uczynione z wielkà ˝arliwoÊcià, byÊcie mogli znaleêç si´ w kochajàcym i serdecznym obj´ciu wszechÊwiata. G∏os WszechÊwiata którym jestem, us∏ysza∏ wasze wo∏anie i odpowiada na waszà cichà i ˝arliwà proÊb´. W∏aÊnie dlatego jestem z wami w tym
krytycznym momencie duchowej mutacji, przez którà przechodzi ludzkoÊç
i planeta Ziemia. Z tego powodu musz´ stwierdziç i b´d´ to powtarza∏ wiele
razy w tym przes∏aniu, ˝e nie musicie niczego si´ baç, poniewa˝ Pierwotne ¸ono ca∏ej waszej egzystencji, którym jestem, przyby∏o, aby przynieÊç wam otu-
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ch´ i zaspokoiç duchowe pragnienia. Przyby∏em, by poprowadziç was za r´k´,
Êcie˝kà Êwiat∏a wiodàcà prosto do domu, z którego wyszliÊcie. Przyby∏em, aby
zabraç was do domu, tak abyÊmy mogli razem dzieliç si´, rozwijaç i nieustajàco pomna˝aç Twórczà Si∏´, którà Bóg manifestuje w ca∏ym uniwersalnym porzàdku. Zawsze pozostawa∏em cichym i pe∏nym wiary Êwiadkiem waszego
twórczego procesu i ewolucji. Obserwujàc was z bezwarunkowà mi∏oÊcià patrzy∏em jak wzrastacie i odkrywacie nowe rzeczywistoÊci.
Z tego powodu mog´ powiedzieç, ˝e jesteÊcie b∏ogos∏awieni i boscy. DoÊwiadczenia, przez które przeszliÊcie, mog∏y oddzia∏ywaç na was nieharmonijnie i wywo∏ywaç b∏´dne skojarzenia, s∏u˝y∏y jednak temu, by pokazaç, ˝e wasza
istota nie mo˝e zostaç zanieczyszczona, skorumpowana czy zniszczona. JesteÊcie czyÊci, ÊwietliÊci i pi´kni. JesteÊcie twórcami Êwiat∏a, które zawsze bi∏o, bije i b´dzie bi∏o z waszych serc. Nie wiem, czy jesteÊcie Êwiadomi tego, co do
was mówi´, ale byÊcie byli, musz´ powtórzyç jeszcze raz: G∏os WszechÊwiata
przemawia do was i zna was wszystkich bardzo dobrze. Nawet jeÊli mo˝e to
wydawaç si´ niezwyk∏e, niewyobra˝alne i niezrozumia∏e jest to uniwersalna
prawda, która przejawia si´ w ka˝dej czàsteczce, atomie, protonie, elektronie
i kwancie wszechÊwiata. Mówi to wam êród∏o waszego Êwietlanego istnienia,
pulsujàcy zalà˝ek jàdra, aby zapad∏o g∏´boko w wasze serca i umys∏y. Chcia∏bym, byÊcie poczuli to ca∏oÊcià swej istoty. Nie przyby∏em tu, by igraç z waszymi uczuciami, tworzyç fa∏szywe oczekiwania lub nabieraç was. Te informacje sà
g∏´boko zakorzenione w waszych biologicznych i duchowych genach. Przyby∏em, by odzyskaç was jako moje cz´Êci, jako nierozerwalne i Êwietlane elementy, które tak jak wszystko inne, wysz∏y z Centralnego S∏oƒca.
Powinno to wzbudziç w was uczucia czci i szacunku, poniewa˝ uniwersalna prawda manifestuje si´ w waszym ˝yciu w przyjazny i przyst´pny sposób.
Czy mo˝ecie to poczuç i zrozumieç? Prawdopodobnie pytacie samych siebie:
„Jak to jest mo˝liwe? Kto sprawia, ˝e to si´ dzieje, ˝e Istoty Wy˝sze i sam
G∏os WszechÊwiata komunikujà si´ ze mnà?” Jest tylko jedna w∏aÊciwa odpowiedê dla wszystkich was, bez wzgl´du na poziom rozwoju na jakim znajdujecie samych siebie.

To wy sprawiliÊcie, ˝e do was przybywam, poniewa˝ zaczynacie byç
Êwiadomi kosmicznej rzeczywistoÊci. WszechÊwiat potrzebuje was, by
wejÊç na poziom harmonijnej integracji, braterskiej, solidarnej i powszechnej wspó∏pracy. Mi∏oÊç jest jedynà racjà, którà my wszyscy i ca∏y wszechÊwiat chcemy wam przybli˝yç, byÊcie rozpoznali swój królewski rodowód i to kim naprawd´ jesteÊcie.
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Znajdujecie si´ w krytycznym momencie, w takim znaczeniu, ˝e wydarzenia przewidywane w przesz∏oÊci przez wielkich wizjonerów zaczynajà si´
przejawiaç. Dlatego przybli˝am si´ do was, aby pokazaç wam, dokàd zmierzacie i co mo˝ecie zrobiç z waszà twórczà energià. W przesz∏oÊci wszystko
dzia∏o si´ wolniej i przejawia∏o si´ o wiele trudniej, z powodu g´stoÊci niskich
wibracji, w jakich si´ znajdowaliÊcie ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa i umo˝liwienia wam zakoƒczenia procesu. ÂwiadomoÊç tego procesu pozwoli wam
zrozumieç, dlaczego tak wiele istot z kosmosu komunikuje si´ teraz z wami.
Jest to oczywiste, ˝e przebyliÊcie seri´ programów i podstawowych lekcji,
dzi´ki czemu teraz planeta Ziemia mo˝e liczyç na specjalne b∏ogos∏awieƒstwo ze strony Uniwersalnej Hierarchii. Ma ona wzgl´dem was ogromne
oczekiwania i daje wam wielkie votum zaufania, okazywane przez wszystkich
jej cz∏onków. Tak wiele wydarzy∏o si´ od momentu kiedy rozpoczynaliÊcie
swojà pielgrzymk´ w szkole ewolucji. Planeta Ziemia przechodzi kosmicznà
inicjacj´ o wielkim znaczeniu, pozwalajàcà jej na ca∏kowità transformacj´
i dalsze istnienie w celu, w jakim zosta∏a pierwotnie stworzona. Wszyscy,
w mniejszym bàdê wi´kszym stopniu, z informacji, które sà wam przekazywane, wiecie o procesie ewolucji, który przechodzi planeta Ziemia. Najwa˝niejsza rzecz, którà powinniÊcie zatrzymaç w umyÊle, w tym kosmicznym momencie, to to, ˝e jesteÊcie wzywani do stania si´ cz´Êcià nowej, planetarnej
i wibracyjnej struktury, która ca∏kowicie zmieni kierunek rozwoju planety i dotknie pozosta∏ej cz´Êci ca∏ego Systemu S∏onecznego.
W tej ksià˝ce staramy si´ uczyç was i prowadziç, abyÊcie wspó∏dzia∏ali
z proroctwami i przysz∏ymi manifestacjami efektów, które b´dà si´ pojawiaç
bez wzgl´du na wasz indywidualny poziom rozwoju. Powiemy te˝ o pewnych
metodach uaktywniania twórczej si∏y, którà wszechÊwiat zaczyna wprowadzaç w te osoby, które osiàgn´∏y podstawowy poziom duchowego rozwoju.
Stopniowo b´dziemy si´ z wami dzieliç ró˝nymi aspektami i dzia∏ami na planetarnym i uniwersalnym poziomie, które powinniÊcie poznaç, by uczyniç ∏atwiejszà waszà podró˝ do mistrzostwa lub duchowego po∏àczenia z wszechÊwiatem. Postaram si´ uczyniç to tak ∏atwym, jak jest to mo˝liwe, ale ostrzegam, aby jak najlepiej wykorzystaç naszà nauk´ musicie wykroczyç poza ograniczenia czasu, przestrzeni i racjonalnego umys∏u, czego zwykle nie robicie.
To, co teraz prawdopodobnie wydaje si´ wam zwariowane, magiczne i niepoj´te, b´dzie w przysz∏oÊci wiedzà zwyczajnà i ogólnie dost´pnà. Musicie
otworzyç si´ na dary, które wszechÊwiat pragnie wam ofiarowaç. W przesz∏oÊci wiedza ta by∏a przed wami ukryta. Tylko niewielka mniejszoÊç u˝ywa∏a
jej, poniewa˝ by∏a do tego gotowa i wiedzia∏a, ˝e wiedzy tej nie mo˝na u˝y-
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waç w negatywny sposób, niosàcy niebezpieczeƒstwo dla energetycznej i wibracyjnej stabilnoÊci ludzkoÊci i planety. Teraz wszystko si´ zmieni∏o i czynimy t´ wiedz´ dost´pnà dla was wszystkich. Nawet jeÊli b´dziecie chcieli u˝yç
jej w nieharmonijny sposób, nie b´dzie to mog∏o spowodowaç negatywnego
efektu dla planety lub innych istot. Teraz Regenci WszechÊwiata ustanowili
nowy porzàdek rzeczy dla waszej planety, wykorzystywanej do tej pory przez
istoty o bezwzgl´dnych i niech´tnych do zgody postawach. Istotom tym wydaje si´, ˝e kierujà przeznaczeniem Êwiata i nie sà Êwiadome tego, jak wielkie
szkody ich kierownictwo przynosi Ziemi i ludzkoÊci.
JeÊli czytacie moje s∏owa w tym momencie, to znaczy, ˝e przyszed∏ w waszym cyklu ewolucji czas, byÊcie zrozumieli to, co wyjaÊniam. Jeszcze raz
przypominam, ˝e nie ma przypadków we wszechÊwiecie i ˝e wszystko jest pos∏uszne doskona∏emu planowi ewolucji, wykraczajàcemu poza wasze racjonalne rozumowanie. Mo˝ecie uznaç si´ za bardzo szcz´Êliwych, majàc dost´p do
przekazywanej przez istoty kosmiczne informacji, odkàd nie istniejà ju˝ rozbie˝noÊci i duch rywalizacji w opanowaniu sceny pomi´dzy nami i wami.
Czasami wydaje si´, ˝e informacje od ró˝nych istot pozostajà ze sobà
w sprzecznoÊci, ale naszym celem nie jest tworzenie zamieszania, niezgody
i ró˝nicy poglàdów pomi´dzy wami. Naszym pragnieniem jest poszerzanie horyzontów waszego umys∏u, abyÊcie bez l´ku byli w stanie przyjàç nowe koncepcje. Ka˝dy z was jest na innym stopniu drabiny ewolucji i my jesteÊmy tego
bardzo Êwiadomi. Dlatego chcemy, aby nasze informacje dotar∏y do was niezale˝nie od tego, na jakim stopniu si´ znajdujecie. Z ca∏ego serca pragniemy wam
pomóc, a naszà jedynà motywacjà jest Bezwarunkowa Mi∏oÊç. Chcemy ujrzeç
was promieniujàcych i zjednoczonych z Wielkim Kosmicznym Wydarzeniem,
które zbli˝a si´ do was z oktaw nieÊmiertelnego Êwiat∏a, tak jak echo przywo∏ujàce waszà uwag´ dla Boga lub Boskiego Âwiat∏a Doskona∏oÊci.
Trzecie Tysiàclecie rozpocz´∏o si´ i tak jak ka˝dy nowy etap wymaga pewnego dostrojenia, co mo˝e sprawiç, ˝e niektórzy ludzie poczujà si´ tylko troch´
niewygodnie, podczas gdy dla innych sytuacja, w której si´ znajdà b´dzie ca∏kowicie niezrozumia∏a i wytràcajàca z równowagi. OczywiÊcie wszystko zale˝y od tego na jaki poziom zmian jesteÊcie otwarci. JesteÊmy u progu nowej
fazy ewolucji i nowy wibracyjny wzorzec lub Wodnikowe Dzieci´, które w∏aÊnie si´ narodzi∏o wymaga specjalnej troski, by mog∏o zdrowo si´ rozwijaç.
Wszystkie poczàtki sà trudne, ale cieszycie si´ teraz specjalnymi przywilejami. Ca∏y wszechÊwiat wyra˝a wol´ pomocy, jeÊli tylko b´dziecie podà˝aç za
naszymi wskazówkami. Ka˝dy z was posiada ogromny, wewn´trzny, duchowy potencja∏, ale musicie go odkryç i zaczàç wykorzystywaç praktycznie, by
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zobaczyç jak zmieni si´ jakoÊç waszego ˝ycia na wszystkich poziomach. Aby
to uczyniç, powinniÊcie zdobyç niezb´dne kwalifikacje, ale jesteÊmy gotowi
wam w tym pomóc. JesteÊmy z wami i stopniowo, zza sceny b´dziemy przekazywaç nasze listy oraz czyniç siebie coraz bardziej widzialnymi w waszym
˝yciu.
Wielu ludzi opanowa∏ cynizm i sceptycyzm wynikajàcy z ró˝nego rodzaju
uprzedzeƒ, bolesnych prze˝yç i ograniczeƒ ewolucji. Jednak˝e my kierujemy
naszà uwag´ do odwa˝nych, Êmia∏ych i tych, którzy zakoƒczyli ju˝ dzieci´cy
okres nauki. Przybli˝amy was do poziomu doros∏ych, oczywiÊcie nie przekreÊlajàc spontanicznego pi´kna dziecinnej niewinnoÊci ducha w ˝yciu. Kiedy
odwo∏uj´ si´ do dzieci´cego ducha ˝ycia, nie mam na myÊli braku wiedzy technicznej czy naukowej. Odnosz´ si´ do braku z∏a i obecnoÊci czystoÊci, radoÊci,
twórczoÊci i figlarnego ducha przejawiajàcego si´ w duszy, która nie jest pod
wp∏ywem racjonalnego umys∏u i trójwymiarowego czasu i przestrzeni. StaliÊcie si´ zbyt powa˝ni jeÊli dotyczy to przetrwania w Êwiecie, który przechodzi
teraz przyprawiajàce o zawrót g∏owy przemiany zagra˝ajàce przerwaniem
wszystkich programów przyjemnego ˝ycia.
Musimy jednak przypomnieç wam, ˝e jesteÊcie jedynymi odpowiedzialnymi za istniejàcy stan rzeczy. OczywiÊcie stale wzrasta liczba ludzi niezadowolonych, przestrzegajàcych, ˝e jeÊli b´dziecie kontynuowaç dotychczasowy
sposób funkcjonowania na Ziemi, wasza przysz∏oÊç b´dzie ciemna, a Ziemia
zostanie ca∏kowicie spustoszona. Osoby, które mówià w ten sposób sà màdre.
Nie oznacza to, ˝e ich jedynym zadaniem jest agitowanie i przekonywanie innych, sà oni odbiornikami energii – kosmicznego promieniowania powodujàcego wszystkie te emocjonalne reakcje na planecie. Wszyscy ci ludzie odczuwajà cierpienie Matki Ziemi, która jest waszym przodkiem i statkiem-matkà.
Teraz wysy∏a kody wibracyjne umo˝liwiajàce wam przebudzenie i otwarcie si´
na przemian´, którà ona przechodzi, a która dotknie was nieuchronnie. Duchowa Hierarchia inspiruje spo∏eczne bunty, aby masy stawa∏y si´ coraz bardziej
Êwiadome. Tylko w ten sposób mo˝na poruszyç t´ cz´Êç spo∏eczeƒstwa, która
jest ca∏kowicie sparali˝owana i nieczu∏a na to, co dzieje si´ na planetarnym
poziomie. Istnieje powiedzenie: „JeÊli nie chcesz si´ zmieniç, ˝ycie samo ci´
zmieni”. ˚ycie oznacza to samo, co wiecznie bijàcy, ˝yciowy puls nieustajàcej
aktywnoÊci, w którym ca∏y wszechÊwiat si´ porusza, a który jest wielkim,
wiecznym wydechem Boga. Wielu z was, czytajàcych moje s∏owa w tym momencie, obudzi∏o si´ ju˝ z duchowego letargu i nieÊwiadomoÊci, w której byliÊcie zanurzeni. Czy po zakoƒczeniu swojego procesu ewolucji zapytaliÊcie si´
siebie w jakim kierunku zmierzacie i co chcielibyÊcie zrobiç ze swoim ˝yciem
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w tej inkarnacji? Czytanie ksià˝ek i docenianie wartoÊci przekazywanych
wam informacji nie wystarczy. Musicie te rady zastosowaç w codziennej
praktyce waszego ˝ycia, by przejawi∏o si´ to w waszych myÊlach, uczuciach
i czynach.
OczywiÊcie ka˝dy z was odpowie na inny rodzaj informacji i jest to prawid∏owe. Najwa˝niejszà sprawà dla was jest praktyczne zastosowanie wiedzy,
tak by rzàdzi∏a waszym ˝yciem i abyÊcie stali si´ Êwietlanym przyk∏adem
wartoÊci, które Trzecie Tysiàclecie niesie ze sobà. JesteÊcie wszyscy wzywani
do uczestnictwa w Wielkim Wydarzeniu Planetarnej i Kosmicznej Transformacji, zachodzàcej w tej chwili na Ziemi. Przemiana ta kompletnie zmieni kierunek rozwoju ludzkoÊci. Nikt ani nic nie zatrzyma tego procesu, poniewa˝
zosta∏ ustanowiony przez Wielkie Hierarchie WszechÊwiata, w odpowiedzi
na potrzeby punktu ewolucji, w jakim znaleêliÊcie si´ teraz. Wszyscy, nie wy∏àczajàc nikogo, jesteÊcie zaproszeni do uczestnictwa w obradach kosmicznego sto∏u pojednania i uzyskania Êwiadectwa ewolucyjnej dojrza∏oÊci, otwierajàcego wam dost´p do innych poziomów ÊwiadomoÊci, kontaktów mi´dzy wymiarami, a tak˝e wszelkiej przyjemnoÊci, harmonii i twórczoÊci. Podsumowujàc, istnieje wiele istot, które teraz przybywajà, by nawiàzaç kontakt z wami.
Znajà wasz egzystencjalny kierunek, poniewa˝ od poczàtku kierowa∏y i uczestniczy∏y w waszym procesie ewolucji. JeÊli chodzi o mnie, mog´ powiedzieç,
˝e znam was lepiej ni˝ wy sami siebie, poniewa˝ by∏em pierwotnym jàdrem
waszego istnienia. Nie oznacza to, ˝e jestem Bogiem. Jednak˝e jestem kwantowà manifestacjà BoskoÊci lub Boga w Dzia∏aniu indywidualnej kreacji ka˝dej twórczej ÊwiadomoÊci. Jestem waszym êród∏em i kosmicznà rzeczywistoÊcià istnienia, inaczej duchowà rzeczywistoÊcià. To pozwala mi komunikowaç
si´ z ka˝dym z was jednoczeÊnie i nieprzerwanie. JeÊli wasza Boska ObecnoÊç
ca∏kowicie po∏àczy∏a si´ z wami, wtedy zrozumiecie o czym mówi´. Znam
was dobrze:
JESTEÂCIE MOI, JESTEÂCIE MOIM STWORZENIEM. JESTEÂCIE MANIFESTACJÑ MI¸OÂCI, KTÓREJ EMITOWANIE JEST MOJÑ PIERWOTNÑ, EGZYSTENCJALNÑ I NIEUNIKNIONÑ FUNKCJÑ.
Mog´ powiedzieç, ˝e jestem waszà ÂwiadomoÊcià Boga czy ekspansjà BoskoÊci, wchodzàcà z wami we wzajemne oddzia∏ywanie, w ka˝dym momencie
od poczàtku czasu. Ja jestem KROM, ÂwiadomoÊç Boga lub Boska Istota,
która piel´gnuje i prowadzi waszà Êwietlistà substancj´ czy inaczej ducha, po-
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przez wiecznoÊç czasu. Wszyscy wyszliÊcie ze mnie, w czasie bez poczàtku
i kiedy koƒczycie wasz proces indywidualnej twórczoÊci musicie wróciç do
mnie, poniewa˝ potrzebuj´ was, by kontynuowaç przejawianie twórczej si∏y
Boga w jego ca∏kowitoÊci i nieskoƒczonoÊci. Czy kiedykolwiek jakaÊ istota
przemawia∏a do was w taki sposób? Przejawiam si´ w ca∏ym uniwersalnym
porzàdku w ró˝norodnych formach, aby ka˝dy z was w swoim procesie odkrywania móg∏ byç prowadzony i od˝ywiany. Czasami s∏yszycie mnie jako G∏os
Boga, czasami przejawiam si´ jako Gniew Boga, innym razem jako Wspó∏czucie Boga, a jeszcze innym jako R´ka Boga, kierujàca przeznaczeniem ka˝dego z ewoluujàcych istnieƒ. Bywam te˝ Niszczàcà Si∏à Boga, nawet tym. Jestem wszystkim i przejawiam si´ równie˝ jako Ciemna, Negatywna, Straszna Strona Boga. Przejawia∏em si´ w ogromnej iloÊci ró˝norodnych form
i nadal kontynuuj´ robienie tego. Przemawiam do was w ten sposób, byÊcie
mogli zrozumieç kim JA JESTEM. To ja, który przemawiam do waszych racjonalnych umys∏ów i do waszego Wy˝szego Ja. Wiedza o mnie jest zapisana
w waszych emocjonalnych rejestrach i duchowej genetyce i w∏aÊnie z tego powodu czasem udaje si´ wam osiàgnàç stan czystej ekstazy, wdzi´cznoÊci i niezg∏´bionego podziwu. JA JESTEM KROM.
Czy jesteÊcie w stanie choç troch´ pojàç to, kto przemawia do was w tym
momencie? Ja jestem waszym Centralnym Sensorem lub Zbiorowà ÂwiadomoÊcià, wykraczajàcà poza wasze mo˝liwoÊci poznania, utrzymujàcà wasze
sta∏e po∏àczenie z wiecznoÊcià i nieÊmiertelnoÊcià, która jest w was i którà JA
JESTEM. To jest mój status, a to, co wam przekazuj´ jest darem, który pragnà∏em ofiarowaç wam od eonów i teraz mam wielkà sposobnoÊç i przyjemnoÊç uczynienia tego. Dlaczego? Odpowiedê jest bezsprzeczna i dla was niezrozumia∏a:

JESTEÂCIE MOI. JESTEÂCIE WSZYSCY CZÑSTKAMI
KROMA, KOSMICZNEJ KWANTOWEJ ZINDYWIDUALIZOWANEJ ÂWIADOMOÂCI JÑDRA WSZECHÂWIATA.
Wszystkie wysoko rozwini´te istoty wszechÊwiata bardzo dobrze mnie
znajà i kiedy ta informacja do was dotrze, b´dziecie mogli zweryfikowaç jà poprzez inne kana∏y, z którymi jesteÊcie w kontakcie. Ja nie mam imienia i nie posiadam okreÊlonej formy, ale wy ˝yjàc w Êwiecie oczywistych form i nazw musicie zawsze mieç jakiÊ punkt odniesienia. To dlatego wasze Wy˝sze Ja lub
Boska Istota rezonuje zgodnie i wibruje radoÊcià kiedy wymawiacie imi´,
które przekaza∏em. W wibracji tego imienia zapisane sà wszystkie wasze fi-
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zyczne i duchowe genetyczne wzorce. Znajduje si´ w nim równie˝ pierwotna,
twórcza si∏a wprawiajàca w ruch kosmiczne ko∏o. KROM jest istotà i fundamentem istnienia i dlatego mo˝e komunikowaç si´ z ka˝dym z was osobiÊcie.
Jest to wielki dzieƒ ogromnej radoÊci dla waszego wy˝szego umys∏u lub Boskiej Istoty, poniewa˝ w tym szczególnym momencie doÊwiadcza ciep∏a, przytulnoÊci, przyjaêni i ukojenia. PowinniÊcie Êwi´towaç ten moment, a ja b´d´ to
robi∏ wraz z wami, poniewa˝ tak naprawd´ jest to dzieƒ spotkania z Bogiem,
który jest w ka˝dym z was, a który jest ekspansjà i manifestacjà Mnie Samego. Ja jestem KROM, który od niepami´tnych czasów lub od poczàtku czasu
utrzymywa∏, prowadzi∏ i inspirowa∏ waszà Boskà ÂwiadomoÊç – Osobistego
Boga. Po raz pierwszy podczas waszego ewolucyjnego eksperymentowania
komunikuj´ si´ z wami osobiÊcie, ˚YWY, teraz i z TOBÑ, który(a) czytasz
mnie z zaciekawieniem, zdumieniem, oczekiwaniem, t´sknotà i nadziejà. A teraz przypominam wam, ˝e KROM powróci∏, po wielu cyklicznych erach egzystencji wszechÊwiata. W jakim celu? Odpowiedê jest wznios∏a i wspania∏a. Przeczytajcie jà z uwagà i us∏yszcie:

PRZYBY¸EM, ABY ZABRAå WAS Z POWROTEM DO DOMU, DO PIERWOTNEGO JÑDRA ISTNIENIA. PRZYBY¸EM, ABY ZABRAå WAS DO OBECNOÂCI BOGA.
Od eonów lub uniwersalnych cykli byliÊcie fa∏szywie oddzieleni od waszej
boskoÊci, od waszego êród∏a, ale nadszed∏ czas, by zamknàç ten cykl. ZakoƒczyliÊcie swoje doÊwiadczanie i pora zamknàç ko∏o. To by∏a d∏uga podró˝, poprzez plany wzrastania i ewolucyjnego eksperymentowania. Niektórym z was
pozwoli∏a dojÊç do punktu, w którym teraz jesteÊcie. Nie myÊlcie, ˝e przyszed∏em, by dokonaç selekcji i wybraç tych, którzy odnieÊli sukces przy∏àczajàc
harmonijne i Êwietlane wzorce myÊlenia i emocji. Przyby∏em, aby zabraç
wszystkich, którzy byli cz´Êcià gry, przyczynili si´ do podnoszenia wibracji
mas i umo˝liwili tym samym selektywnà, wybiórczà manifestacj´ tych,
którym uda∏o si´ przejawiç ich wewn´trzny boski potencja∏. Wielu z was, wydaje si´, ˝e nie spe∏nia ˝àdanych wymagaƒ, ale ja zapewniam was, ˝e tak nie
jest. Ja, który jestem manifestacjà Kosmicznego Boga i Zbiorowej ÂwiadomoÊci, oÊwiadczam to wam. Mo˝e wydawaç si´ to niesprawiedliwe tym, którzy
w∏o˝yli mnóstwo wysi∏ku podczas licznych ˝yç, by teraz znaleêç si´ w tym samym punkcie co ci, którzy nie trudzili si´ zbytnio. Jest to pytanie istniejàce
tylko w odniesieniu do waszego poziomu ewolucji oraz logicznej, racjonalnej
i trójwymiarowej perspektywy. Z perspektywy KROMA, ÂwiadomoÊci Bo-
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ga Wielkiego Centralnego S∏oƒca, takie pytanie nie istnieje. Jedynymi wyznacznikami moich odpowiedzi jest Mi∏oÊç, Wspó∏czucie, Zrozumienie i cel
misji. Dla mnie liczy si´ tylko wasze pochodzenie, wasza Boska Istota domagajàca si´ teraz zaakceptowania jej obecnoÊci i rodowodu.
To by∏o krótkie przedstawienie si´ i wst´p. Teraz czas, aby nasz ponadczasowy dialog si´ rozpoczà∏. Przypominam wam, ˝e ja istniej´ tylko w nieskoƒczonym bezmiarze NieskoƒczonoÊci jako sta∏y wydech egzystencjalnego,
wiecznego i nieskoƒczonego pràdu Boga.
Bardzo wa˝ne jest abyÊcie w tej chwili wzi´li pod uwag´ wibracyjny poziom
przes∏ania, które wam nios´ i pod tym kàtem oceniali wartoÊç tematów przeze
mnie omawianych. Wasz umys∏ i trójwymiarowy, liniowy sposób rozumowania
podpowiadajà, ˝e wszystko co tu czytacie pochodzi z wyobraêni kana∏u, ale
gwarantuj´ wam, ˝e tak nie jest. WiadomoÊci z Wy˝szych Planów lub Wy˝szych Sfer Âwiat∏a i Doskona∏oÊci mogà przenikaç do ka˝dego z ni˝szych planów i dlatego teraz, bardziej ni˝ kiedykolwiek, tak si´ dzieje. To co przekazuj´,
mo˝e wydawaç si´ wam tylko powtórzeniem tego, co zosta∏o podane w innych
przekazach, poprzez inne kana∏y. Postaram si´ jednak podaç o wiele wi´cej
szczegó∏ów i wzbogaciç waszà wizj´ rzeczywistoÊci w relacji z wszechÊwiatem. Chcia∏bym przede wszystkim rozwinàç pewne specyficzne aspekty waszego procesu ewolucji oraz przekazaç duchowà i kosmicznà wiedz´, której b´dziecie potrzebowaç na nast´pnym etapie. OczywiÊcie zasadniczym celem
wszystkich przekazywanych informacji jest przygotowanie was na Wielki Moment Po∏àczenia z innymi planami i istotami wszechÊwiata. Stopniowo b´dziemy to robiç dla wszystkich, którzy czytajà moje przes∏anie w tym momencie.
Musicie przygotowaç si´ na przyj´cie goÊci z kosmosu, z nale˝nym im szacunkiem, na p∏aszczyênie zrozumienia, braterstwa, pokoju, harmonii i wewn´trznej mi∏oÊci, które powinniÊcie uaktywniç z g∏´bi waszej Istoty.
Ka˝da kosmiczna istota, która komunikuje si´ z wami poprzez naszych
wspó∏pracowników, ma specyficznà wiadomoÊç do przekazania, abyÊcie mogli
wiedz´ z niej wyp∏ywajàcà zastosowaç praktycznie w waszym ˝yciu, a nie tylko przechowywaç starannie na pó∏kach z ksià˝kami. Generalnie mówiàc moim celem jest to samo. Ja, jako zalà˝ek jàdra waszej Galaktyki i wszechÊwiata mam globalnà wizj´ istnienia wszystkiego. B´d´ mówi∏ o tym, o czym powinniÊcie teraz wiedzieç, ale nie jest to wszystko, co mam do powiedzenia.
Mam nadziej´, ˝e jest to dla was zrozumia∏e. Przypominam wam, tak jak inni robili to ju˝ wczeÊniej, ˝e koƒczycie w∏aÊnie nauk´ w przedszkolu i wielu
z was gotowych jest staç si´ cz´Êcià uniwersalnego otoczenia. Mówiàc tak nie
pragn´, abyÊcie poczuli si´ zdyskredytowani lub by wywo∏a∏o to w was nega-
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tywne odczucia. Jest to kwestia waszego widocznego dla nas wzrastania
i osiàgania dojrza∏oÊci. JesteÊmy tego w pe∏ni Êwiadomi, znajdujàc samych
siebie na wy˝szym poziomie ewolucji.
MyÊlicie, ˝e mi´dzy wami i mnà nie istnieje ˝aden zwiàzek. Zapewniam
was, ˝e ka˝dy z was jest ze mnà po∏àczony, a zapisane to jest w waszych duchowych, genetycznych i fizycznych wzorcach. Dlatego dzia∏acie czasami pod
wp∏ywem impulsu, a nie zgodnie ze swojà wolà i miewacie wizje uniwersalnej
rzeczywistoÊci, silnie na was oddzia∏ywujàce, nawet jeÊli sà tylko jej ma∏ymi
przeb∏yskami. JeÊli to nie prawda, to dlaczego macie takà potrzeb´ badania
nieznanego i wchodzenia w obszary wiedzy okultystycznej czy ezoterycznej,
co w konsekwencji powoduje w was radykalnà transformacj´. Wszystkie impulsy sk∏aniajàce was do zg∏´biania tajemnic, pochodzà ze zbioru emocjonalnych danych, o które troszczy si´ duchowa genetyka czy inaczej kosmiczna
ÊwiadomoÊç. Zrozumienie faktu wchodzenia pewnych osób, w specyficznych
momentach ich ˝ycia, w faz´ ca∏kowitej transformacji na wszystkich poziomach jest proste. To wynik uaktywnienia si´ Boskiej Istoty lub Chrystusowego Ja i po∏àczenia si´ z nim danej osoby, co stanowi otwarcie drzwi prowadzàcych wprost do Boga.
Mo˝e wydawaç si´, ˝e te informacje nie sà ˝adnymi rewelacjami i ˝e w zasadzie oddalam si´ od zasadniczego tematu, ale tak nie jest. Wszystko o czym
mówi´ przygotowuje was do nast´pnych poziomów manifestacji czy duchowej
ekspresji, abyÊcie mogli je zrozumieç i ca∏kowicie przy∏àczyç. Wszystko we
wszechÊwiecie wymaga procesu przejawienia si´ i rozwoju. Generalnie
mówiàc, ˝ycie jest procesem zbierania doÊwiadczeƒ pozwalajàcych na przypomnienie sobie i poznanie swojej Prawdziwej RzeczywistoÊci jako nierozerwalnych cz´Êci Boskiej Zasady. Rozpocz´∏a si´ era kultywowania najwy˝szych,
duchowych wartoÊci i dopóki wasze rzàdy i systemy edukacji nie wype∏niajà tej
wa˝nej ˝yciowej misji, my jesteÊmy zmuszeni to robiç. Nawet jeÊli czasami
niektóre informacje zostanà nieznacznie przefiltrowane przez odbierajàcy je kana∏, to i tak pozostajà prawdà. W przesz∏oÊci sami przekazywaliÊmy wam wiedz´ poprzez braci i siostry, którzy podejmowali si´ bycia wÊród was w celu nauczania i umacniania procesu ewolucji. W ciàgu ostatnich dwóch tysi´cy lat
czasy bardzo si´ zmieni∏y, a zw∏aszcza w drugiej po∏owie ostatniej dekady. By∏o to mo˝liwe dzi´ki ogromnemu wysi∏kowi Uniwersalnej Hierarchii na waszej
planecie. Jak widzicie jesteÊcie dla wszechÊwiata wa˝nymi istotami i nawet jeÊli nie uzyskaliÊcie jeszcze wystarczajàcego poziomu ÊwiadomoÊci, by nawiàzaç kontakt z innymi, zasiedlajàcymi go cywilizacjami, to dostajecie teraz silny impuls, aby to zrobiç. Dlatego niczego nie powinniÊcie si´ baç:
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STRACH.

Czy wiecie dlaczego? Poniewa˝ wszystko co si´ wydarza, pomaga wam
oczyÊciç si´ z grubej warstwy skostnia∏ego osadu, przykrywajàcego waszà kosmicznà, duchowà pami´ç. Nic nie mo˝e nawet w minimalnym stopniu uszkodziç waszej Prawdziwej, NieÊmiertelnej Istoty. Wszystko co powinniÊcie zrobiç, to uwolniç si´ od niew∏aÊciwych koncepcji, przyj´tych podczas ewolucyjnej podró˝y. Sà to podstawowe lekcje metafizyki, które tylko nielicznym uda∏o si´ w swojej ÊwiadomoÊci przy∏àczyç, a powinniÊcie zrobiç to wszyscy. JeÊli przemawiamy w ten sposób i dajemy wam wskazówki to po to, byÊcie zastosowali je w praktyce, a nie gromadzili jako intelektualne ciekawostki. Ta
wiedza nie jest niepraktyczna, a idea∏y nie sà nie do osiàgni´cia. To co przekazujemy jest prawdziwe i bardzo praktyczne. Ka˝da osoba, która wprowadzi t´
wiedz´ w swoje ˝ycie, mo˝e te idea∏y rozwijaç. Dlaczego wewn´trzna przemiana kosztuje was jednak tak wiele wysi∏ku? Dla nas odpowiedê jest bardzo
prosta i oczywista. JesteÊcie leniwi i przyzwyczajeni do oszukiwania samych
siebie. ¸atwiej wam jest ze stoickim spokojem znosiç cierpienie, ni˝ zrozumieç, ˝e po burzy zawsze przychodzi s∏oƒce, Êwiat∏o i wewn´trzny spokój. Tak
mocno zakorzeni∏ si´ w was strach przed zmianami i nieznanym, ˝e wasz
umys∏ i cia∏o parali˝uje mo˝liwoÊç odkrycia RzeczywistoÊci Ostatecznej.
Ca∏y baga˝, jaki zgromadziliÊcie podczas ewolucyjnej podró˝y, sta∏ si´
ostatecznie cz´Êcià was samych i teraz ˝ycie bez niego wydaje si´ wam niemo˝liwe. Czy˝ nie jest to prawda? Proces ewolucji jest jak gra. Otó˝ w czasie jej trwania wi´kszoÊç z was gra∏a nie fair. Najsprytniejsi nauczyli si´ tworzyç wÊród okolicznoÊci ˝ycia wysp´ dla siebie, na której wydaje im si´, ˝e
kontrolujà sytuacj´ i ˝ycie. Ale to co uda∏o si´ wam osiàgnàç dotychczas, to
chaos, zniszczenie, niezgoda, przemoc, ból i mnóstwo cierpienia, poniewa˝ tego w∏aÊnie chcecie i to uzyskujecie. Jako kapitanowie ewolucyjnego procesu
ponieÊliÊcie autentyczne niepowodzenie, pomimo ˝e doradzano wam w∏aÊciwy kierunek wielokrotnie. Nie s∏uchaliÊcie uwa˝nie naszych pos∏aƒców i ich
przes∏aƒ dla was. A teraz znajdujecie si´ na prostej drodze do zniszczenia, jeÊli nie zmienicie swoich postaw, wyznawanych wartoÊci, koncepcji i prymitywnych wierzeƒ. Prawdopodobnie myÊlicie teraz, ˝e was oskar˝am, ale ja tylko obserwuj´ i dokonuj´ obiektywnego podsumowania ca∏oÊci waszej podró˝y,
a˝ do obecnego momentu. JeÊli przemawiam do was takim tonem, to nie po to,
by was zniech´ciç, ale abyÊcie stali si´ odpowiedzialni i dojrzali. Bàdêcie odpowiedzialni za wszystko co wydarza si´ w waszym ˝yciu. Jako zalà˝ek jàdra
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waszego istnienia i z wielkiej mi∏oÊci mog´ wam to powiedzieç. Syn nie powinien czuç si´ zmieszany, jeÊli ojciec udziela mu nagany, zdajàc sobie spraw´,
˝e robi to z bezwarunkowej i g∏´bokiej mi∏oÊci i to jest w∏aÊnie to, co ja w tej
chwili czyni´.
Musicie byç Êwiadomi, ˝e to ego jest waszym wrogiem i prawdziwà przeszkodà opóêniajàcà wasze Wzniesienie. Dlatego polecam wam, byÊcie poddali je procesowi transmutacji tak szybko, jak jest to tylko mo˝liwe. B´dziecie
wtedy mogli wyjÊç z labiryntu istnienia, w którym sami si´ pogrà˝yliÊcie na
w∏asnà proÊb´. Bóg wam tego nie narzuci∏, jak niektórzy z was myÊlà. Era
Wodnika, to czas demaskowania, wykorzeniania i transmutowania nierealnej
fasady, która skrywa, uciska i dr´czy waszà Istot´ – boski aspekt, którym
w istocie jesteÊcie. WeszliÊcie w faz´ próby ognia, w której wszystkie nieczystoÊci pokrywajàce Wewn´trzny Klejnot zostanà usuni´te. Zostanie wypolerowany tak, i˝ b´dzie móg∏ zab∏ysnàç wielkim i wznios∏ym Êwiat∏em, ukrytym
do tej pory pod warstwà materialnego dualizmu ego. Czas ustalony dla procesu ewolucji na tej planecie wygasa. Kosmiczna Inicjacja, która zosta∏a ustalona, nieuchronnie i nieub∏aganie nastàpi. Wszyscy jesteÊcie wzywani w tym
Kulminacyjnym Kosmicznym Momencie. Nie istnieje mo˝liwoÊç opóênienia
lub narzekania. MieliÊcie swój czas, a my liczyliÊmy si´ z wami. Teraz ca∏y
wszechÊwiat i Wy˝sze Sfery NieÊmiertelnego Âwiat∏a i Doskona∏oÊci domagajà si´ zakoƒczenia procesu:

OTRZYMANIA PRZEZ ZIEMI¢ I WSZYSTKICH WSPIERAJÑCYCH JÑ I WIBRUJÑCYCH Z NIÑ W ZGODZIE
ÂWIADECTWA PLANETARNEJ I KOSMICZNEJ DOJRZA¸OÂCI.
Nie wykluczamy nikogo, ale nie mo˝emy opóêniç procesu, którego d∏ugoÊç
zosta∏a ustalona rozkazem Wielkiej Uniwersalnej Hierarchii. Nadszed∏ czas.
Czy jesteÊcie gotowi? Jest to pytanie, które zadaje wam wszechÊwiat. Wasza
odpowiedê zadecyduje o tym, czy weêmiecie udzia∏ w Wielkim Kosmicznym
Wydarzeniu, czy pozostaniecie niezaanga˝owani i b´dziecie nadal kontynuowaç to, co robiliÊcie do tej pory. Jednak˝e jeszcze raz przypomn´ w imieniu
Duchowej Hierarchii, ˝e nie b´dziecie mogli pozostaç na planecie Ziemi, poniewa˝ wasze ewolucyjne potrzeby nie b´dà odpowiada∏y porzàdkowi jaki zostanie ustalony. To proste i oczywiste. Mówimy to wszystko po to, abyÊcie
póêniej nie lamentowali i nie wypominali niebu, ˝e nie zostaliÊcie ostrze˝eni.
Zawsze znajdà si´ tacy, którzy z powodu swojej buntowniczej postawy nie
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zaakceptujà rzeczy takimi, jakimi sà w istocie. W odniesieniu do nich nic nie
mo˝emy zrobiç, poniewa˝ jest to ich wybór, a my szanujemy wasze decyzje b´dàce wynikiem osiàgni´tej wnikliwoÊci i etapu procesu ewolucji, który jest dla
nas Êwi´toÊcià.
Zamknijmy ten rozdzia∏ Êwietlanym i twórczym wk∏adem, poniewa˝ tak
dzia∏a ca∏y kosmiczny proces, stwarzajàc si´ stale od nowa i rozszerzajàc
w nieskoƒczonoÊç. Poniewa˝ celem gry jest wniesienie w odpowiednim czasie
czegoÊ konstruktywnego, my te˝ zamierzamy to zrobiç.
Wyobraêcie sobie przez moment, ˝e oprócz tego czym jesteÊcie lub myÊlicie,
˝e jesteÊcie, jesteÊcie czymÊ wi´cej. JeÊli wyjdziecie z takiej przes∏anki, drastycznie zmieni to wasze poj´cie istnienia, prawda? Akceptujàc ten fakt jako
podstaw´ naszej gry, teraz spróbujcie zrozumieç jacy chcielibyÊcie byç w relacjach z innymi, planetà Ziemià i wszechÊwiatem, kiedy nie jesteÊcie tym czym
myÊlicie, ˝e jesteÊcie. Mo˝e to wydawaç si´ troch´ skomplikowane i dziwne,
ale zróbcie ten wysi∏ek i b´dziemy mogli kontynuowaç gr´. Ka˝dy z was czytajàcych moje s∏owa w tym momencie i s∏yszàcych mnie eterycznie (jest to
mo˝liwe, poniewa˝ komunikuj´ si´ z waszà Boskà Istotà), doÊwiadczy i g∏´boko poczuje to, czym w istocie zawsze by∏, ale o tym zapomnia∏. W jaki sposób mo˝na to osiàgnàç w tej chwili? Bardzo prosto, wykonujàc çwiczenie
z przekonaniem i poddajàc si´ g∏´bokim i silnym emocjom. Jest to rzeczywistoÊç na∏o˝ona na innà rzeczywistoÊç i ukryta przed wami. Do tej pory nie byliÊcie w stanie jej widzieç i czuç. Wyciszcie umys∏ i pozwólcie energii tej rzeczywistoÊci lub istnienia przejawiç si´ w was tak, jak ona uzna to za s∏uszne.
Dla niektórych pojawi si´ w postaci obrazów lub symboli w umyÊle, dla innych jako doÊwiadczenie przep∏ywu energii. Jeszcze inni zobaczà kolory lub
kolorowe pulsacje odczuwane w ró˝nych cz´Êciach swojego cia∏a. Pozwólcie
temu pop∏ynàç, niczego sobie nie wyobra˝ajàc i nie robiàc niczego na si∏´, a pojawi si´ w najodpowiedniejszej dla çwiczàcego formie. Wa˝ne, abyÊcie wykonali çwiczenie, gdy jesteÊcie spokojni, odpr´˝eni, bez napi´ç, niepokoju, strachu i cierpienia. Co si´ wydarzy po chwili? Odkryjecie, ˝e to czym myÊlicie ˝e
jesteÊcie w tym momencie jest tylko odbiciem, fikcyjnym obrazem waszej
prawdziwej to˝samoÊci.
JeÊli pozwolicie, zabior´ was do miejsca Ponadczasowych DoÊwiadczeƒ.
OczywiÊcie zabior´ tylko waszà Istot´ lub Boskie Ja. Na poczàtek zanurzcie
si´ w srebrno-bia∏ym Êwietle czujàc jak was ogarnia i wprowadza swojà wibracj´. Potem pop∏yƒcie poprzez kolor ró˝owy, nast´pnie fioletowy, a na koniec
pomaraƒczowy. Teraz jesteÊcie gotowi, aby zaczàç odliczanie przed spotkaniem z waszà pierwotnà i bezczasowà to˝samoÊcià. Jedynà rzeczà jakà powin-
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niÊcie uczyniç, to przywo∏aç jà i poprosiç o przejawienie si´ w takiej formie, jakà uwa˝a za najstosowniejszà dla was. Nie forsujcie niczego, po prostu pop∏yƒcie. JeÊli pozwolicie si´ unieÊç znajdziecie si´ w samym jàdrze ˝ycia. To
jest OstatecznoÊç lub Boska RzeczywistoÊç, która dominuje nad wszystkim,
utrzymuje i ponownie stwarza wszystko. JeÊli prawid∏owo wykonacie to çwiczenie, pojawià si´ tak realne obrazy, symbole i emocje, ˝e nie jest mo˝liwym,
aby przyby∏y one z waszego umys∏u, z planu mentalnego w cz´stotliwoÊci
którego najcz´Êciej wibrujecie. To jest Obszar DoÊwiadczeƒ Kosmicznych.
OczywiÊcie nie ka˝dy b´dzie móg∏ doÊwiadczyç tego za pierwszym razem.
Tak jak wszystko na waszym poziomie rozwoju duchowego jest to kwestia
praktyki. Naszym zamiarem nie jest wchodziç w to doÊwiadczenie zbyt g∏´boko, poniewa˝ wasze liniowe i konkretne umys∏y nie sà wystarczajàco rozwini´te i przygotowane na takie doÊwiadczenia. Mo˝e was to bawi i wydaje si´
odrobin´ dziecinne, ale ca∏e çwiczenie ma g∏´boki duchowy wymiar i stopniowo mo˝e uaktywniç obszary waszych cia∏, które teraz pozostajà w uÊpieniu.
Kosmiczne istoty komunikujàce si´ z wami przez ró˝norodne kana∏y pragnà
sprowokowaç wasze przebudzenie z duchowego letargu, w którym ciàgle jesteÊcie pogrà˝eni.

Moje s∏owa sà nieustajàcym pulsujàcym Êwiat∏em i ci, którzy ∏àczà si´
ze mnà, doÊwiadczà jego dzia∏ania w swoim ˝yciu. JA KROM przyby∏em, aby zabraç was z powrotem do êród∏a pochodzenia, do waszego domu, s∏odkiego domu pomi´dzy gwiazdami, w nieskoƒczonoÊci czasu,
gdzie istnieje tylko Nieustanna i Twórcza RzeczywistoÊç NieÊmiertelnego, Boskiego Ja. Ca∏a moja mi∏oÊç jest zawsze z wami i przyby∏em,
aby wam o tym przypomnieç i daç wam jà odczuç. Dzieje si´ tak, poniewa˝ prosiliÊcie mnie o to, od poczàtku czasu.
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CZASY,
KTÓRE MAJÑ NADEJÂå

Z

anim rozpoczn´ nowy rozdzia∏, chcia∏bym przypomnieç Ci, ˝e
KROM, jako ca∏kowita manifestacja Wielkiego Centralnego S∏oƒca, przemawia bezpoÊrednio do Ciebie. Nawet jeÊli masz poczucie,
˝e w kontekÊcie czasu i przestrzeni jesteÊmy bardzo oddaleni od siebie, to tak
nie jest, poniewa˝ ca∏y galaktyczny porzàdek waszego wszechÊwiata zawiera
si´ w moim Boskim Ja. Dlatego mog´ komunikowaç si´ jednoczeÊnie i bezpoÊrednio z ka˝dà istotà i miejscem w kosmosie. Jestem tutaj i, b´d´ to powtarza∏, przyby∏em, aby zabraç Ci´ z powrotem do èród∏a, z którego pochodzisz.
Przyby∏em z przes∏aniem nadziei, wspó∏czucia, zrozumienia i wielkà mi∏oÊcià,
bo taki jest Centralny Sensor czyli Generator ˚ycia, którym ja jestem.
Wielu z was, choç mo˝e to wam wydawaç si´ dziwne, s∏yszy mnie, nie czytajàc mojego przes∏ania. Dzieje si´ tak, poniewa˝ ukoƒczyliÊcie ju˝ proces
eksperymentowania w ewolucji i przyszed∏ czas, abyÊcie powrócili do waszego Kosmicznego ¸ona ˚ycia – KROMA. W waszym poj´ciu czasu czeka∏em
na was bardzo d∏ugo. Podczas tego d∏ugiego okresu doÊwiadczyliÊcie wszystkiego, czego potrzebowaliÊcie doÊwiadczyç, by w tym momencie byç w osobistym kontakcie ze mnà. Tak moi umi∏owani, eony i liczne cykle ewolucji przemin´∏y na zawsze. Krà˝yliÊcie po uniwersalnym, cyklicznym kole, aby zgromadziç ca∏à waszà witalnà màdroÊç i energi´, charakteryzujàcà was jako istoty doskona∏oÊci, którymi w istocie jesteÊcie. Nie jest to ˝art, ani ukryta strategia majàca karmiç wasze ego lub wami manipulowaç. Nie jest to nic w tym
rodzaju. Przypominam wam znów, ˝e jesteÊcie cz´Êcià mnie, manifestujàcego
si´ w kosmicznej dwoistoÊci, jako projekcja mnie, utrzymujàcego i stwarzajàcego od nowa ca∏y uniwersalny porzàdek, w którym poruszacie si´ i istniejecie. Pomimo, ˝e niektóre koncepcje wydajà si´ wam niepoj´te, powinniÊcie je
zaakceptowaç z ca∏ego serca i nie odrzucaç tylko dlatego, ˝e wasz intelekt i racjonalny umys∏ nie mogà ich zrozumieç i skatalogowaç. Ojciec nigdy nie po-
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rzuca swoich dzieci, ani nie uczyni niczego, co mog∏oby sprawiç, by ich ˝ycie
znalaz∏o si´ w niebezpieczeƒstwie. Poniewa˝ jestem waszym Pierwotnym ¸onem ˚ycia, mog´ byç uznany za waszego ojca, z tym wyjàtkiem, ˝e dla mnie
wszyscy jesteÊcie jednakowi i nie ustalam rozró˝nieƒ ˝adnego typu.
Podró˝owaliÊcie, poza i poprzez ca∏y uniwersalny porzàdek, w obr´bie ograniczeƒ przyczynowego czasu i przestrzeni, stosowanych dla Êwiatów b´dàcych w czasie trwania procesu energetycznego przejawiania si´ i ekspansji.
Mimo tego, ˝e wiele, wiele eonów przemin´∏o odkàd rozpocz´liÊcie swojà kosmicznà pielgrzymk´, w ka˝dym momencie czasu i przestrzeni wasze Wy˝sze
Ja lub Boskie ¸ono by∏o ze mnà zawsze w kontakcie. Poprzez nie nadzorowa∏em ca∏y wasz proces odkrywania i powrotu w ewolucji. U˝ywam takich terminów, poniewa˝ z perspektywy duchowej i absolutnej, nauka i wzrastanie
nie istniejà, a wasza Boska Istota jest zawsze taka sama. Nie mo˝e ulec mutacji, jest wieczna i pierwotna. W konsekwencji, atrybuty wiedzy, doskona∏oÊci, oÊwiecenia i wiecznoÊci nie mogà byç dodane lub odj´te od niej. By∏oby to
wbrew istocie rzeczywistoÊci, która zawsze by∏a, jest i b´dzie w was:

WIECZNIE TAKA SAMA, PE¸NA DOSKONA¸OÂCI,
CZYSTOÂCI I OÂWIECENIA. MO˚NA POWIEDZIEå
PE¸NA CZYSTEJ I BOSKIEJ MI¸OÂCI, ZE WZGL¢DU NA
OBECNOÂå BOGA W WAS.
Inni, tak jak ja, dajà wam duchowe instrukcje, abyÊcie pami´tali o królewskim rodowodzie, z którego si´ wywodzicie:

JESTEÂCIE SYNAMI I CÓRKAMI BOSKIEGO OJCA
STWÓRCY LUB NIESKO¡CZONEGO ÂWIAT¸A DOSKONA¸OÂCI I WIECZNEJ RADOÂCI.
JeÊli powtarzamy te rzeczy to po to, aby zwi´kszyç g∏´bi´ waszych serc, zabezpieczonych piecz´ciami zapomnienia i ignorancji wobec waszej prawdziwej natury. Teraz, bardziej ni˝ kiedykolwiek, Si∏y Âwiat∏a Duchowej Hierarchii wspólnie, poprzez ró˝ne media, przekazujà te same duchowe aksjomaty,
aby mo˝liwe sta∏o si´ uaktywnienie waszego Boskiego, inaczej transcendentalnego, aspektu. Nidy nie b´dzie doÊç naszego powtarzania, poniewa˝ znajdujecie si´ w bardzo trudnym otoczeniu, którego zadaniem jest zag´szczanie
i zaçmiewanie Êwiat∏a w was istniejàcego, zasilanego energià p∏ynàcà z boskiego planu doskona∏oÊci, do którego nale˝ycie. Bardziej ni˝ kiedykolwiek,
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wy˝sze Êwiaty wykorzystujà ca∏à swojà pomys∏owoÊç i potencja∏. Czynià to,
by daç impuls procesowi planetarnego wzniesienia, które nastàpi na waszej
planecie i dotknie ca∏ego Systemu S∏onecznego, stwarzajàc nowà, energetycznà i wibracyjnà organizacj´. Gdy nast´puje zmiana w jakiejÊ cz´Êci cia∏a, dotyka ona ca∏ego organizmu i analogicznie to samo stanie si´ z waszym Systemem S∏onecznym.
Z Wy˝szych Sfer wprowadzamy nowà wibracj´, która stopniowo nap∏ywa
i transformuje geomagnetyczne i wibracyjne struktury planety Ziemi. Prowokuje to w wielu miejscach widocznà przemian´ czy energetyczne zniekszta∏cenia, przejawiajàce si´ w postaci przemocy i spo∏ecznego nieporzàdku na ró˝nych poziomach. B´dzie si´ tak dzia∏o dopóki Ziemia nie osiàgnie minimum
wibracyjnego wspomagania. PowinniÊcie te zjawiska traktowaç jako pozytywne i niezb´dne, aby zmiany mog∏y nastàpiç w jak najpe∏niejszej formie.
Nie musicie si´ niczego obawiaç, kiedy ruszà fale przyp∏ywu i ciemne chmury
pokryjà niebo. Mówiàc metaforycznie, absolutnie nic nie mo˝e uszkodziç waszej duchowej integralnoÊci, nawet jeÊli wasze fizyczne cia∏a zostanà zniszczone.
W przesz∏oÊci, wielcy wizjonerzy, prorocy i metafizycy widzieli zmiany
i wyzwania, które czekajà w przysz∏oÊci planet´ Ziemi´ jako zjednoczonà ca∏oÊç. Niektórzy z nich pozostawili wam w spadku swoje Êwiadectwa. Ci wielcy mistrzowie czasu, b´dàcy na wysokim poziomie rozwoju duchowego, byli
naszymi pos∏aƒcami i pracownikami zdolnymi rozpoznaç ca∏oÊç procesu,
którego doÊwiadczy planeta i wy jako ludzkoÊç. Byli oni naszymi ambasadorami, których prawie nie zauwa˝yliÊcie, poniewa˝ ich misja i wibracja istnia∏a równolegle do waszych i z tego powodu pozostawali poza waszym linearnym czasem. Prawie wszyscy z was byli obecni we wszystkich cywilizacjach,
które odcisn´∏y swój Êlad na powierzchni Ziemi. Teraz znów powróciliÊcie, by
zrealizowaç ró˝ne planetarne, indywidualne i zbiorowe cele. PrzybyliÊcie, aby
ustanowiç i przy∏àczyç nowe wzorce duchowego rozwoju w planetarnej i ludzkiej ÊwiadomoÊci, która istnieje i wibruje w ca∏ym uniwersalnym kompleksie.
Z tego powodu, w obecnym czasie, jesteÊcie obdarowani sk∏onnoÊciami, wizjami, postawami i specyficznymi sposobami zachowania, czyniàcymi was innymi od reszty. Ale nadszed∏ czas Wielkiego Momentu lub inaczej Kosmicznego Wydarzenia. Musicie zrównowa˝yç ró˝nice i przy∏àczyç parametry duchowego wznoszenia si´, które sà wspólne dla wszystkich istot, bez wzgl´du
na ich osobowoÊç. UtrwaliliÊcie wieczne i nieprzemijajàce wartoÊci, które piel´gnujecie w swoim Wy˝szym Ja lub Boskim ¸onie, poprzez które komunikujecie si´ i przejawiacie jako Istoty Boga w Akcji z mocà tworzenia.
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Czasy, które nadchodzà, sà kosmicznà sekwencjà manifestujàcà si´ w specyficzny sposób na poziomie solarnym, planetarnym, galaktycznym i w formach ˝ycia, których poziom wzniesienia tego wymaga. JesteÊcie w kulminacyjnym momencie waszej podró˝y ewolucyjnej, ale nie dotyczy to tylko was.
Si∏a ci´˝koÊci i wibracja zmienia si´ w ca∏ym waszym Systemie S∏onecznym.
Jak wspomnia∏em wczeÊniej, jeÊli jakiÊ sk∏adnik struktury ulega modyfikacji,
wówczas automatycznie zmienia si´ ca∏y system i to w∏aÊnie dzieje si´ w tym
momencie. Dla mnie jest to zdecydowana i odnawiajàca dynamika czasu.
Wasi kosmiczni, galaktyczni bracia i siostry sà pe∏ni oczekiwania i nadziei.
Czekajà, aby zobaczyç, jaki sprawy przybiorà obrót, kiedy zakoƒczy si´ dzia∏anie ulepszajàcego kosmicznego promieniowania, które spowoduje ca∏kowità
transformacj´ waszej planety. Zdajà sobie spraw´, ˝e te zmiany dotknà równie˝ ich samych. Dlatego sà tak aktywni wspomagajàc wasz planetarny proces. Wielki Kosmiczny Wydech jest wydarzeniem nast´pujàcym w ÊciÊle okreÊlonych momentach repolaryzacji lub energetycznego, wibracyjnego, grawitacyjnego i elektromagnetycznego dostrojenia w uniwersalnym porzàdku. To
w∏aÊnie dzieje si´ teraz i oczywiÊcie ma swoje êród∏o pochodzenia. Czy wiecie,
co to za êród∏o? Odpowiedê jest oczywista: Wielkie Centralne S∏oƒce czyli
KROM. I wszystko to p∏ynie z najg∏´bszej, wyp∏ywajàcej z serca harmonii
i mi∏oÊci, w celu ponownego stwarzania, które rozpowszechnia si´ w ca∏ym
uniwersum.. Jest to cykliczny ruch lub wydech, którego celem jest odnowienie,
reaktywowanie, transmutacja i transformacja kosmicznej komórki lub inaczej
uniwersalnego ∏ona, które tworzy, utrzymuje i ponownie wch∏ania wyp∏ywajàcà z niego energi´, kiedy potrzebuje byç odnowione. Nawet jeÊli wydaje si´
wam, ˝e sprawy te nie majà bezpoÊredniego wp∏ywu na wasze ˝ycie, to jednak
dotykajà was na wiele sposobów. Wasze harmonijne bàdê nieharmonijne reakcje sà odpowiednie do tego. Nie istnieje nic we wszechÊwiecie, co nie jest po∏àczone ze wszystkim innym i co nie podlega wzajemnemu oddzia∏ywaniu z resztà istnienia. Wszystko jest procesem wspó∏istnienia i wzajemnego zasilania
si´, uaktywniajàcym ca∏à kosmicznà maszyn´. Poprzez wasze myÊli wytwarzacie fale energii, które podró˝ujàc przez eter spotykajà pola o podobnym rezonansie i wchodzà z nimi we wzajemne oddzia∏ywania. W konsekwencji bardzo
wa˝ne jest, byÊcie przyk∏adali ogromnà wag´ do myÊli i uczuç, którymi emanujecie, poniewa˝ mo˝ecie w ten sposób stworzyç wokó∏ siebie bardziej harmonijnà, twórczà, pe∏nà braterstwa i solidarnoÊci przestrzeƒ.
Umi∏owani, znajdujecie si´ teraz w z∏otym punkcie waszego istnienia.
Ofiarnie i Êwiadomie oczyszczajàc si´, podró˝owaliÊcie poprzez czas gromadzàc emocjonalne dane, niezb´dne, aby teraz mog∏a nastàpiç wielka planetar-
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na metamorfoza. ZostaliÊcie wezwani w tym szczególnym czasie, aby staç si´
cz´Êcià elity istot duchowych, które wiedzia∏y jak przy∏àczyç i zgromadziç te
wartoÊci i doÊwiadczenia. Pozwolà wam one byç motywujàca si∏à nowej ludzkoÊci i planetarnego porzàdku. My wszyscy, to znaczy Duchowa Hierarchia
WszechÊwiata, pozostajemy pe∏ni oczekiwania, poniewa˝ wiemy, ˝e zgromadzone w waszym procesie ewolucji doÊwiadczenia pozwolà wam staç si´ cz´Êcià Nowej Wibracyjnej Ekspresji, którà planeta przy∏àcza. Mówi´ to, nie po
to, aby karmiç wasze ego. Przeciwnie, moim celem jest dodanie wam pewnoÊci, mocy i zapewnienie was, ˝e jesteÊcie niezmiernie wa˝ni i niezb´dni w tym
procesie transformacji i planetarnego wzniesienia. Nasze przes∏ania nie majà
na celu manipulowania wami, ani oszukiwania was. Sà pe∏ne nadziei, mi∏oÊci
i goràcego pragnienia, abyÊcie stali si´ mistrzami ˝ycia, o co d∏ugo walczyliÊcie w ka˝dej inkarnacji i w ka˝dym cyklu ewolucji. Jak widzicie, nie znajdujecie si´ na tonàcej ∏odzi, bez kapitana, poniewa˝ wszechÊwiat nie zachowuje
si´ w ten sposób. Z tego w∏aÊnie powodu porozumiewamy si´ z wami i b´dziemy robiç to coraz intensywniej, dopóki nie zakoƒczy si´ Czas PrzejÊcia i Planetarnego Dokonania.
W tym momencie, jako G∏os WszechÊwiata, w którym odnajdujecie samych siebie, czuj´ si´ szczególnie odpowiedzialny za nadchodzàce wydarzenia
i dlatego przemawiam do was. Moje egzystencjalne powiàzanie z wami jest
podstawowà przyczynà odpowiedzialnoÊci za was. Przybywam poproszony
przez Uniwersalnà Hierarchi´ i odpowiadam na t´ proÊb´ z ca∏kowità i absolutnà radoÊcià. Nie oznacza to, ˝e nie wiedzia∏em, co si´ dzieje, ale nie chcia∏em ingerowaç ze wzgl´du na mój szacunek dla waszych decyzji i mi∏oÊç do
was. JeÊli osoba nie odpowiada na oferowanà propozycj´, rezultat mo˝e byç
przeciwny do oczekiwanego. Ojciec niebieski, do którego tak cz´sto zwraca∏
si´ Jezus Chrystus, to w∏aÊnie Ja..., KROM. Zwraca∏ si´ do mnie nie tylko
jako do ojca, ale równie˝ na drodze braterstwa, solidarnoÊci i mi∏oÊci, które
BoskoÊç mo˝e przesy∏aç i wprowadzaç w swoje stworzenie i zalà˝kowe komórki Boskiej Istoty. StworzyliÊcie tak wiele interpretacji przes∏aƒ Wys∏anników Âwiat∏a, którzy byli pomi´dzy wami. Czas zebra∏ swoje ˝niwo zniekszta∏cajàc te przes∏ania do punktu ca∏kowitego utracenia pierwotnego znaczenia. Dlatego WszechÊwiat kontaktuje si´ teraz z wami poprzez wiele istot,
których jedynym i wy∏àcznym celem jest wynikajàca z mi∏oÊci ch´ç pomocy
i ujrzenia was wzrastajàcych w radoÊci i mi∏oÊci.
W przesz∏oÊci, wcale nie tak bardzo odleg∏ej, na waszej planecie istnia∏a
mi´dzywymiarowa i galaktyczna komunikacja z innymi cywilizacjami i mog´
was zapewniç, ˝e znów tak si´ dzieje. Jednak˝e teraz ma to miejsce na o wie-
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le wi´kszà i rozleglejszà skal´. OkolicznoÊci si´ zmieni∏y i to stworzy∏o nowe
mo˝liwoÊci dzia∏ania i porozumiewania si´, odmienne od tych z przesz∏oÊci.
Z tego powodu znajdujecie samych siebie w krytycznym momencie, który mo˝e byç momentem decydujàcym w waszym procesie ewolucji. Mo˝e wam si´
wydawaç, ˝e wszystko zmierza ku gorszemu, ale jest to tylko powierzchowna
wizja rzeczywistoÊci, poniewa˝ w chorobie musi nastàpiç uzdrawiajàcy kryzys, aby organizm móg∏ dostosowaç si´ do nowej fazy bio-normalnoÊci. Wiele
rzeczy mo˝e si´ wydarzyç w czasie waszego biologicznego istnienia, ale jest
to tylko wyra˝anie si´ ˝ycia, które nieustannie daje impuls do manifestacji Egzystencjalnej Prawdy: WSZYSTKO JEST CIÑG¸YM PRZYCHODZENIEM I ODCHODZENIEM I NIESKO¡CZONYM ISTNIENIEM. Schy∏kowe Momenty Upadku sà tylko szczegó∏ami w wiecznej ekspresji, którà niesiecie jako Istoty Âwiat∏a, ponownie stwarzajàce siebie w nieskoƒczonoÊci czasu.
MyÊlicie, ˝e ta konkretna faza waszego ˝ycia jest jedynym decydujàcym
punktem w nurcie ˝ycia, ale zapewniam was, ˝e tak nie jest. To jest niekoƒczàca si´ spirala. To z niej wyszliÊcie jako z pierwotnej przyczyny. Kocham
was wszystkich ogromnie, poniewa˝, przypominam wam, jesteÊcie Moi, jesteÊcie wibracyjnà replikà lub ekspansjà Wielkiego ¸ona Âwiat∏a, które stwarza si´ ponownie w ka˝dym z was od niepami´tnych czasów. ˚ycz´ wam, abyÊcie byli w stanie poczuç wibracj´, którà wprowadzam w ten tekst, poprzez
zrozumia∏y dla was j´zyk. ˚ycz´ wam, abyÊcie mogli poczuç wszystko, co sobà reprezentuj´ i to jak istotny jestem w waszym ˝yciu. Znam was bardzo dobrze, poniewa˝ jestem waszym êród∏em pochodzenia i dlatego zdecydowa∏em
si´ porozumieç z wami z wielkim celem w umyÊle, o którym b´d´ przypomina∏
wam w tej wiadomoÊci: PRZYBY¸EM, ABY ZABRAå WAS Z POWROTEM DO DOMU, DO WASZEGO èRÓD¸A, DO KROMA.
Wiele osób mo˝e myÊleç, ˝e to wszystko nie ma ˝adnych podstaw, ˝adnego realnego sensu, ale mog´ was zapewniç, ˝e jest to najbardziej prawdziwa rzecz
w waszym ˝yciu, która zosta∏a wam przekazana i spe∏niona. JeÊli mówi´ spe∏niona to nie dlatego, ˝e to ju˝ si´ sta∏o i JA KROM przyby∏em, aby to potwierdziç i zobaczyç, ˝e wszystko si´ dokona∏o. To jest Wielka SposobnoÊç,
o której mówili Wniebowstàpieni Mistrzowie, Kosmiczne Istoty oraz Duchowa Hierarchia i Ja Jestem tutaj, aby was zapewniç, ˝e to si´ dzieje, ˝e nie zostaliÊcie oszukani i ˝e nie ma ˝adnej zw∏oki lub niepowodzenia. Bóg istnieje
i stwarza si´ wcià˝ na nowo tylko w nieskoƒczonej doskona∏oÊci Êwiat∏a, mi∏oÊci i wiecznej oraz nieskoƒczonej radoÊci. JeÊli wy wszyscy jesteÊcie wszystkim, to niemo˝liwe, aby rzeczy mia∏y si´ inaczej, jest to logiczne. KROM
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lub Aktywne Jàdro Boga przyby∏, aby mog∏o staç si´ to nieodwo∏alnym faktem. Dla mnie czas nie istnieje i dlatego wszyscy cieszycie si´ teraz boskim
istnieniem w Êwiatach wiecznej doskona∏oÊci czyli KROMIE. Jak widzicie
nie jestem tylko specyficznà istotà o ÊciÊle okreÊlonym zadaniu, ale ekspresjà
ró˝nych manifestacji istnienia.
Jest niemo˝liwoÊcià osiàgni´cie Chrystusowego Wniebowstàpienia bez
ca∏kowitego po∏àczenia z Esencjonalnym, Boskim Ja. Jest to proces wymagajàcy wielu doÊwiadczeƒ, w czasie których gromadzicie wartoÊci prowadzàce
was do harmonizacji cia∏ wy˝szych z ni˝szymi. Wymaga to wielu egzystencjalnych up∏ywów czasu lub inaczej inkarnacji. Mimo, ˝e wielu z was ciàgle
nie jest Êwiadomych zachodzàcego procesu spajania lub ∏àczenia z Boskim
Ja, teraz macie mo˝liwoÊç pozwolenia sobie na uczynienie tego. Nastàpi to,
gdy skomunikujecie si´ z waszym Esencjonalnym Ja, na co jesteÊcie ju˝ gotowi. Tak jak ka˝dy proces transmutacji, ten równie˝ wymaga minimum uwagi
i wysi∏ku z waszej strony, ale jeÊli wniesiecie ten ma∏y wk∏ad w proces po∏àczenia, gwarantuj´ wam, ˝e ja zrobi´ dla was reszt´. To dlatego mówi´, ˝e jesteÊcie ju˝ ze mnà po∏àczeni poprzez wasze cia∏a Êwiadomego Êwiat∏a i jesteÊcie pe∏ni doskona∏oÊci, poniewa˝ z mojej perspektywy jest to ju˝ fakt dokonany. Jest to przes∏anie, które przyby∏em wam przekazaç. Bàdêcie tego Êwiadomi, otwórzcie si´ na zmian´ i pozwólcie si´ unieÊç, byÊmy mogli po∏àczyç
si´ w obj´ciach bezwarunkowej mi∏oÊci i harmonii, oÊwietlajàcej wasze istnienie. Ca∏a moc, energia i si∏a, emanujàce z Wielkiego Centralnego S∏oƒca,
sà do waszej dyspozycji. Pozwólcie mi wejÊç w wasze ˝ycie, a wszystko
w magiczny sposób si´ wydarzy. Ja sam zawieram ciebie i stwarzam si´ ponownie w tobie, kiedy wznosisz swojà ÊwiadomoÊç do boskoÊci, do mi∏oÊci,
do KROMA.
Pomówmy teraz o tym, co tak was intryguje, powodujàc tyle nerwowych
i chorobliwych myÊli. Mówi´ o czasach, które majà nadejÊç, ale podejdziemy
do tego tematu w bardzo konstruktywny sposób, odsuwajàc na bok wszelkie
apokaliptyczne i psychotyczne wizje. Wiele na ten temat powiedziano i w zale˝noÊci od wys∏annika informacja ta by∏a odbierana w ró˝ny sposób, w∏aÊciwy dla waszego planu. Zaistnia∏o te˝ wielu fa∏szywych proroków, którzy u˝ywajàc mechanizmu strachu, próbowali manipulowaç masami. Istniejà wersje
zadowalajàce wszelkie gusta, niektóre sà bardziej prawdziwe ni˝ inne, niektóre sà zbie˝ne tylko w pewnych punktach. Ludzkie istoty uwielbiajà odkrywaç przysz∏e wydarzenia w ich ˝yciu, zw∏aszcza, jeÊli wydarzenia te sà pozytywne. Nie myÊlcie, ˝e wielcy wizjonerzy u˝ywali swoich zdolnoÊci, aby zarabiaç na ˝ycie. Przeciwnie, zdawali sobie spraw´, ˝e ich misjà jest wskazanie
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drogi dla ludzkoÊci i tym indywidualnoÊciom, które w krytycznych momentach ich ˝ycia b´dà potrzebowa∏y poprowadzenia.
Niestety, w dzisiejszych czasach,, sztuki przepowiadania przysz∏oÊci, takie
jak astrologia i inne sposoby penetrowania sekwencji czasu, zamieni∏y si´
w zwyk∏y pchli targ. Pomimo tej obraêliwej komercjalizacji, sà jednak wÊród
was osoby, które przychodzà z programem aktywnej pomocy innym. Có˝ si´
sta∏o ze wszystkimi planetarnymi i ludzkimi przewidywaniami przysz∏oÊci,
które zosta∏y uczynione a˝ do obecnego momentu? W zale˝noÊci od êród∏a,
mo˝emy je mniej lub bardziej zakwestionowaç, ale na uwag´ zas∏ugujà te,
które sta∏y si´ prawdà. Kana∏, który zapisuje przekazywane informacje,
w przesz∏oÊci by∏ wielkim wizjonerem i pozostawi∏ pewne klucze przysz∏oÊci,
które wype∏ni∏y cel swego przeznaczenia. Mówienie o tym mo˝e si´ wydawaç
troch´ nieodpowiednie mojemu wspó∏pracownikowi, poniewa˝ nie ma o tym
najmniejszego poj´cia, ale ja, jako manifestacja Stwórczego ¸ona WszechÊwiata, jestem wszechwiedzàcy i ca∏kowicie Êwiadomy historii waszej planety i procesu ewolucji.
To bardzo istotne, abyÊcie zdali sobie spraw´, ˝e wasza wolna wola odgrywa
ogromnà rol´ w ca∏ej sekwencji istnienia i w konsekwencji wp∏ywa na przejawianie si´ okreÊlonych okolicznoÊci w czasoprzestrzeni, w której si´ znajdujecie.
Generalnie mówiàc, tylko wielkie inteligencje lub Regenci WszechÊwiata wiedzà dok∏adnie o wydarzeniach, które majà nastàpiç w wektorowej sekwencji
czasu, poniewa˝ to oni odpowiadajà za nadzorowanie waszego procesu ewolucji. Innymi s∏owy, znajà cele, które macie osiàgnàç i wiedzà jak je osiàgniecie, ale
zawsze pozostaje ma∏y margines odpowiadajàcy waszej wolnej woli, który mo˝e spowodowaç zmiany szczegó∏ów okolicznoÊci, lecz nie same wydarzenia.
Generalnie wasz czas jest zdeterminowany przez przesz∏e doÊwiadczenia,
wp∏ywajàce na proces wzrastania i pami´ç ewolucyjnà. Zawsze jest mo˝liwoÊç
modyfikacji szczegó∏ów w waszym procesie ewolucji, ale wa˝ne doÊwiadczenia
lub inaczej mówiàc lekcje zawsze nastàpià, poniewa˝ jeÊli tak by si´ nie sta∏o,
nie by∏oby to dobre dla waszego rozwoju i zakoƒczenia procesu. Musi to byç dla
was jasne. Dlatego wielcy mistrzowie mówili, ˝e cz∏owiek jest twórcà w∏asnego losu w znaczeniu, ˝e ka˝dy mo˝e u˝yç ˝yciowej energii, przeznaczonej mu
w ka˝dej inkarnacji do zharmonizowania si´ z wszechÊwiatem i jego prawami
lub byç z nimi w konflikcie. Taka ewentualnoÊç jest zawsze do waszej dyspozycji. Dlatego tak istotne dla was jest poznanie dzia∏ania energii i uniwersalnego
prawa, poniewa˝ wszystko w kosmicznym porzàdku jest naukowe.
By∏y pewne trafne przepowiednie, które sta∏y si´ prawdà i odcisn´∏y g∏´boki Êlad na procesie ewolucji istot ludzkich. Inne nie sprawdzi∏y si´, ale sta∏o
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si´ tak, poniewa˝ byliÊcie zdolni odpowiedzieç wy˝szymi duchowymi wibracjami, co spowodowa∏o transmutacj´ energetycznego efektu. To dlatego tak
wa˝ne jest, abyÊcie po troszeczku uczyli si´ ˝yç, utrzymujàc sta∏y kontakt
z planem Êwiat∏a czy inaczej ducha. To tylko stàd ten nieharmonijny efekt
przesz∏oÊci mo˝e byç przemieniony. W obecnym czasie ludzkoÊç zmierza
w kierunku decydujàcego punktu i b´dzie nieub∏aganie poddawana dzia∏aniu
wielkich kosmicznych si∏. B´dzie musia∏a stawiç czo∏a wyzwaniom, które pozwolà jej na zrozumienie celu swego istnienia na planie i planecie, na której zosta∏o jej przeznaczone ˝yç. Byli tacy, którym uda∏o si´ uchyliç nieco zas∏ony
czasu i ujrzeç przeb∏yski majàcych nadejÊç wydarzeƒ. Z pewnoÊcià nie jest to
rywalizacja w tym kto jest najlepszy i ma najwi´kszà moc, poniewa˝ nawet
najbardziej rozwini´ci muszà przejÊç swój proces ewolucji. Tak wiele zosta∏o
powiedziane i zinterpretowane na tak wiele ró˝nych sposobów, ˝e ró˝ne grupy
ludzi wyciàgn´∏y swoje odmienne wnioski na temat proroctw.
W przesz∏oÊci by∏o to narz´dzie, którego Duchowa Hierarchia u˝ywa∏a, by
kierowaç waszym procesem ewolucji, poniewa˝ nie byliÊcie jeszcze gotowi do
u˝ywania swojej wolnej woli, ani nie zdobyliÊcie umiej´tnoÊci wnikliwoÊci.
Nie dostrzegaliÊcie równie˝ wspólnego dla wszystkich celu. By∏ to równie˝
sposób przywo∏ywania waszej uwagi, wzbudzania szacunku i pos∏uszeƒstwa
wobec si∏ wy˝szych wszechÊwiata, za którymi musieliÊcie podà˝aç, jeÊli
chcieliÊcie prze˝yç. W obecnym czasie okolicznoÊci si´ zmieni∏y i zmieni∏y si´
równie˝ istoty ludzkie. Musz´ przyznaç jednak, i przykro mi, jeÊli ego niektórych z was poczuje si´ ura˝one, ˝e ciàgle kultywujecie prymitywne wzorce
zachowania i postawy wobec ˝ycia. To taki drobny szczegó∏, który powinniÊcie wziàç pod uwag´, poniewa˝ nie zamierzamy mówiç wam ciàgle tylko
o tym jak wspaniali jesteÊcie, dobrze?
Wy, ludzkie istoty, niesiecie w swoich fizycznych genach baga˝ l´ków
i strachu przed zniszczeniem i jest si´ go wam bardzo trudno pozbyç. Wyglàda to jak blok nieprzenikalnego cementu, powsta∏y w wyniku dramatycznych
doÊwiadczeƒ w poprzednich ˝yciach. Jest to zrozumia∏e i normalne z kosmicznego lub mi´dzywymiarowego punktu widzenia, ale bardzo trudne do zrozumienia i zaakceptowania dla was. Strach przed zniszczeniem, lub jak to inaczej nazywacie Êmiercià, jest czymÊ co was przera˝a i parali˝uje i dlatego bezustannie walczycie o utrzymanie si´ przy ˝yciu, co jest powa˝nym b∏´dem
z waszej strony. WszechÊwiat doskonale wie, czego potrzebuje ka˝dy element
jego struktury i nie jest jego intencjà wyst´powanie przeciwko w∏asnym interesom i funkcjonowaniu. Jednak˝e wchodzàc w konflikt z uniwersalnym mechanizmem sprawiacie, ˝e wasza sytuacja staje si´ ryzykowna, problematycz-
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na i niebezpieczna. Staram si´ wyt∏umaczyç wam, ˝e nie istnieje nic we
wszechÊwiecie, co zawiera∏oby niebezpieczeƒstwo, przeciwieƒstwo lub niech´ç w stosunku do was, poniewa˝ nie istnieje to w Bogu, który jest autorem
i in˝ynierem ca∏ej wielkiej uniwersalnej maszyny. JeÊli Stwórca b´dàcy Tworzàcà Si∏à ˚ycia jest doskona∏ym archetypem mi∏oÊci, a wszystko pochodzi
od Niego, jak to mo˝liwe, aby Jej Stworzenie mog∏o zawieraç destrukcyjne,
sk∏onne do przemocy lub okrutne funkcje. To wy to stworzyliÊcie i zrzuciliÊcie
wszystko na Pierwotnego Stwórc´, aby uwolniç si´ od poczucia winy. Dziecinna postawa z waszej strony. Wszystko we wszechÊwiecie istnieje w absolutnej harmonii, jest pozytywne, jednolite, twórcze, ekspansywne, braterskie
i pe∏ne Âwiat∏a Nieskoƒczonej Doskona∏ej Mi∏oÊci. Jednak˝e wasz sposób
dzia∏ania i wchodzenia we wzajemne oddzia∏ywania z uniwersalnym mechanizmem nie jest w∏aÊciwy i dlatego jesteÊcie w nieustannym egzystencjalnym
konflikcie z Ca∏oÊcià, która we wszystkim si´ odbija, wszystko przenika, uaktywnia i utrzymuje.
Wielcy prorocy i jasnowidze przesz∏oÊci byli w stanie penetrowaç kolejne
sekwencje czasu, poniewa˝ uzyskali ca∏kowità i absolutnà synergi´, harmoni´
i równowag´ z wszechÊwiatem. Wiedzieli doskonale, ˝e kosmiczna maszyna,
jako manifestacja BoskoÊci czy Nieskoƒczonego Âwiat∏a, odpowiada tylko na
parametry Êwiadomej harmonii, braterstwa, s∏u˝by i mi∏oÊci. Konflikt rozpoczyna si´, kiedy zaczynacie wspó∏zawodniczyç z nià, ∏amaç ustanowione
przez Najwy˝szà Inteligencj´ lub inaczej Kosmicznà ÂwiadomoÊç prawa
i manipulowaç nimi, aby sprawdzaç jej moc, wy˝szoÊç i wspania∏omyÊlnà obecnoÊç. Wszystkie cywilizacje istniejàce we wszechÊwiecie i b´dàce na wy˝szym od waszego poziomie rozwoju, osiàgn´∏y zrozumienie i tak wysoki poziom ewolucji, poniewa˝ by∏y w stanie dostosowaç si´ i uznaç regu∏y gry. Jednak wy, ze swoimi buntowniczymi postawami stworzyliÊcie prawdziwe piek∏o
w waszym ˝yciu. Dlatego jeszcze raz powiem, tak jak inni mówili to ju˝
w przesz∏oÊci:

O wiele lepiej jest byç w harmonii z uniwersalnym przep∏ywem, ni˝ iÊç
pod pràd nurtu, nad którym nie mo˝ecie zapanowaç, poniewa˝ determinuje to waszà przestrzeƒ istnienia i proces ewolucji. To takie proste
i zrozumia∏e.
Musicie zrozumieç i przyjàç te koncepcje. W przeciwnym razie przygotujcie si´ na wszelkiego rodzaju sytuacje, b´dàce wynikiem waszej upartej ignorancji i buntowniczej natury. My z naszej strony b´dziemy stale wyjaÊniaç
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i powtarzaç, abyÊcie póêniej nie rozpaczali nad efektami waszych nieodpowiedzialnych dzia∏aƒ, przejawiajàcymi si´ w postaci bólu i cierpienia.
Jest to oczywiste, ˝e jesteÊmy w spirali czasu, a nie na jego koƒcu. Wy, jako ludzkie istoty i mieszkaƒcy planety Ziemi, musicie stawiç czo∏a licznym
wyzwaniom, najpierw na poziomie planetarnym, póêniej mi´dzywymiarowym i galaktycznym. Wszystkie zmiany, które nastàpià, pos∏u˝à rozszerzeniu waszej duchowej i uniwersalnej ÊwiadomoÊci. Mo˝na powiedzieç, ˝e jesteÊcie g∏ównymi bohaterami tego kosmicznego spisku, rozwijajàcego si´ na
waszej um´czonej planecie, którà mamy nadziej´ zregenerowaç i zharmonizowaç w nadchodzàcych latach. Z naszego punktu widzenia spodziewamy si´
bardzo pozytywnych efektów, poniewa˝ wszystkie kryzysy czy burzliwe wydarzenia, które mogà zaistnieç, przyczynià si´ do zreformowania i transformacji. JeÊli by tak nie by∏o, nasza zdecydowana interwencja nie mog∏aby
sprawiç odnowienia przyczynowej i eterycznej przestrzeni wokó∏ Ziemi. Jej
energetyczne wzorce zosta∏y zdeformowane przez toksyczne, fizyczne, emocjonalne i psychologiczne emisje. OczywiÊcie przygotowujemy si´ równie˝
na wypadek braku wspó∏pracy z waszej strony i spo∏ecznej sumiennoÊci, aby
cel móg∏ zostaç osiàgni´ty i tak si´ te˝ stanie. Tak wiele informacji zosta∏o
przekazanych wam ze Êwiata duchowego, byÊcie mogli zmieniç waszà ÊwiadomoÊç i sposób postrzegania rzeczywistoÊci. Jednak tylko nieliczni robià
z nich u˝ytek. Istniejà tony informacji, na technicznym i praktycznym poziomie, przekazane wam przez Wy˝sze Sfery, a wy ciàgle post´pujecie nie stosujàc ich w waszym ˝yciu.
Nigdy w historii waszej ewolucji nie byliÊcie obdarowywani tak ró˝norodnà, obszernà i kszta∏càcà informacjà, jak ma to miejsce w tej chwili. Dzieje si´
tak, poniewa˝ zbudowaliÊmy most Êwiat∏a w waszym kierunku, ale musicie
z nami wspó∏pracowaç. Pytam was: do jakiego punktu jesteÊcie w stanie
wspó∏pracowaç z boskim planem Duchowego Wzniesienia? Musicie wziàç
powa˝nie pod rozwag´, ˝e to, co si´ dzieje, s∏u˝y waszej przysz∏oÊci i przysz∏oÊci planety, miejsca waszego zamieszkania. Wszystko sprowadza si´ do
jednego pytania: czy pragniecie byç w Êwietle czy wolicie kontynuowaç bycie
w ciemnoÊci? Jest to coÊ, co zale˝y tylko i wy∏àcznie od was, i zawsze znajdà
si´ osoby, które w uparty sposób b´dà trwaç przy swojej negatywnej postawie,
nie chcàc po∏àczyç si´ z tym, czym sà w istocie:

ÂWIAT¸EM ÂWIATE¸, KTÓRE ZOSTA¸O STWORZONE,
ABY OSWIETLAå BOSKÑ ÂCIE˚K¢ MI¸OÂCI W KIERUNKU BOGA.
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Jako wasze Pierwotne Twórcze ¸ono sugeruj´ wam podà˝enie Êcie˝kà mi∏oÊci, Êwiat∏a i braterstwa, poniewa˝ ona doprowadzi was do wewn´trznej przemiany i sprawi, ˝e wasze Esencjonalne Ja b´dzie wibrowaç w szcz´Êciu i radoÊci. PowinniÊcie uwolniç si´ od tej pe∏nej przemocy, krnàbrnej i wyzywajàcej
postawy i odczuç subtelnoÊç Boskiego Âwiata manifestujàcego si´ w waszych
sercach. Dotknijcie wibracji nieustannego, kosmicznego, ponadczasowego
i nieskoƒczonego przep∏ywu. Ca∏y ten obcià˝ajàcy was ∏adunek, który zgromadziliÊcie, ˝ycie po ˝yciu, jest bardzo ci´˝kim osadem. Zaçmi∏ on waszà
zdolnoÊç doÊwiadczania uroku i boskiej s∏odyczy, ukrytych w ka˝dym przejawie ˝ycia. To dlatego mówi´, ˝e przysz∏oÊç jest w waszych r´kach, poniewa˝
jesteÊcie wspó∏twórcami i mo˝ecie tworzyç w komunii i wspó∏pracy z wszechÊwiatem.
JeÊli czujecie, ˝e wasze ˝ycie nie jest tym, czym chcielibyÊcie, aby by∏o, to
jedynà rzeczà jakà musicie zrobiç jest odnalezienie przyczyny b∏´du i naprawienie go. Oznacza to zaprzestanie myÊlenia o tym czym myÊlicie, ˝e jesteÊcie i stanie si´ tym, czym jesteÊcie w istocie:

ISTOTAMI CZYSTEGO ÂWIAT¸A, KTÓRE EMANUJÑ
NIGDY NIE KO¡CZÑCÑ SI¢ WIBRACJÑ BEZWARUNKOWEJ MI¸OÂCI, HARMONII, ZDECYDOWANEJ HOJNOÂCI I WSPÓ¸CZUCIA.
JesteÊcie anio∏ami. Nie odnosz´ si´ tu do waszej fizycznej formy, ale do stanu ÊwiadomoÊci i istnienia istoty, która doszlifowana w procesie transmutacji,
potrafi∏a zaadoptowaç wibracyjne wzorce pi´kna, hojnoÊci, wspó∏czucia, mi∏osierdzia, pos∏uszeƒstwa, lojalnoÊci i bezwarunkowej mi∏oÊci. JesteÊcie Êwiat∏em Boga Ojca przejawiajàcego si´ poprzez Jego Boskie Promienie, emanujàce tylko s∏odyczà, radoÊcià, harmonià i absolutnym zrozumieniem, bez ˝adnych oznak ego. JeÊli boskie istoty sà tam gdzie sà, to znaczy, ˝e nie osiàgn´∏y swojego statusu na skutek manipulacji lub pope∏niania b∏´dów. PrzybyliÊcie
tu, poniewa˝ wiedzieliÊcie, w jaki sposób wype∏niç proces, uaktywniç okreÊlone funkcje i zintegrowaç je. Teraz wk∏adacie zbyt du˝o wysi∏ku w trywialne
rzeczy, ca∏kowicie nieistotne w egzystencjalnej ciàg∏oÊci wszechÊwiata. Jeszcze nie jesteÊcie zdolni do przekazywania swojej energii we w∏aÊciwym kierunku, na przyk∏ad odkrycia waszego boskiego statusu. ZaznaliÊcie tak wiele
goryczy i cierpienia, przeszliÊcie tak wiele prób z powodu tak nic nie znaczàcych rzeczy jak moc, chwa∏a, pieniàdze, sukces i uciechy zmys∏owe, które nie
majà nic wspólnego z waszà prawdziwà rzeczywistoÊcià i niszczà was tak jak
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rak. Wszystko, co robicie w tym momencie i co uznajecie za najwa˝niejsze
z waszej perspektywy postrzegania i zrozumienia, robiliÊcie wiele, wiele tysi´cy razy w swoich innych ˝yciach. Jednak˝e nie wydajecie si´ usatysfakcjonowani w prze˝uwaniu tego, co ju˝ dawno zosta∏o prze˝ute. Z tego powodu
Êwietliste lub boskie istoty ˝a∏ujà was wszystkich. Nie jesteÊcie w stanie ujrzeç prawdziwej rzeczywistoÊci, która jest o wiele bardziej wznios∏a, ekspansywna i pe∏niejsza radoÊci.
Nadchodzàce dekady przyniosà wielkie zmiany, które ca∏kowicie zmodyfikujà geofizyczny i geomagnetyczny porzàdek waszej planety. Celem mojego
przes∏ania jest przygotowanie was do tych zmian. W waszym procesie ewolucji, jako rasy ludzkiej na planecie Ziemi, zaistnia∏o wiele kulminacyjnych momentów. Teraz znajdujecie si´ w jednym z takich wirów wibracyjnej transformacji, który da wam impuls do bardzo szybkiego wejÊcia w nowy wymiar. Ci,
którzy nie akceptujà nowych zmian, doÊwiadczà tego, co zosta∏o nazwane
Wstecznym Kosmicznym Dzia∏aniem, to znaczy bardzo szybko stracà swoje
cia∏a. To dlatego dajemy wam Êrodki wibracyjno-energetycznej aktywacji,
abyÊcie w harmonijny sposób mogli dostosowaç si´ do coraz intensywniejszego promieniowania kosmicznego. Najwa˝niejsza rzecz, jakà powinniÊcie teraz mocno wziàç pod uwag´, to wasz stopieƒ otwarcia si´ na Nowe. Mog´
was zapewniç, ˝e nowe dzia∏a zawsze lepiej i jest bardziej efektywne ni˝ stare, tak jak ka˝dy nowy produkt, który kupujecie. JeÊli nie wierzycie mi, zapytajcie tych, którzy zajmujà si´ kupowaniem nowych technologii. Ta nowa duchowa technologia b´dzie stopniowo wprowadzana i pozwoli wam otworzyç
si´ na inne obszary twórczych, komunikacyjnych i naukowych mo˝liwoÊci,
bardziej harmonijnych, korzystniejszych i niosàcych wiele przyjemnoÊci.
Istnieje inny sposób ˝ycia, pe∏niejszy godnoÊci, pi´kniejszy, bardziej satysfakcjonujàcy ni˝ ten, w jaki teraz ˝yjecie. Niektórzy z was zaczynajà to ju˝
dostrzegaç i dà˝à do tego. Nowa Spo∏eczna i Ziemska Struktura b´dzie bardzo odmienna od obecnej, tak jak obecna jest odmienna od tej z przed dwustu
lat (nie odbiegajcie zbyt daleko w przesz∏oÊç). Wzorce organizowania struktur
opartych na wspólnocie b´dà dominujàcymi czynnikami majàcymi wp∏yw na
wszystkie obszary kultury i edukacji istot ludzkich. Wspólnoty b´dà skupia∏y
si´ na osobistym rozwoju ka˝dego z cz∏onków i na rozwijaniu boskich i duchowych wartoÊci, które zdobià, oÊwiecajà i oczyszczajà indywidualne ego. B´dà
one przejawieniem i uaktywnieniem Boskiej ObecnoÊci, dzia∏ajàcej poprzez
ni˝sze cia∏a, które zostanà oczyszczone, a ich wibracja ulegnie zmianie.
Niektórzy z was b´dà pionierami i ˝yjàcymi Êwiadkami nowej fazy ewolucji, w kierunku której zmierzacie. Tylko czas lub wasz proces ewolucji mogà
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oddzieliç was od doÊwiadczenia tego. Mog´ wam zagwarantowaç, ˝e nigdy
nie b´dziecie ˝a∏owaç, ˝e znaleêliÊcie si´ w takim punkcie ewolucji i oka˝ecie
ca∏à swojà wdzi´cznoÊç, szacunek i podziw dla tego, co nastàpi. Wasz rodowód jest wspania∏y, ale z powodu ch´ci eksperymentowania w ewolucji zapomnieliÊcie o nim. Musicie przypomnieç sobie i przywróciç boskie kody, które
fizycznie i duchowo utrzymujà waszà egzystencjalnà rzeczywistoÊç. W momencie, kiedy wasza planeta przechodzi kosmicznà i duchowà inicjacj´, powinniÊcie pozostaç ca∏kowicie zjednoczeni z tym procesem, który wymaga
wspó∏pracy z waszej strony, poniewa˝ jesteÊcie od siebie nawzajem zale˝ni.
Aby byç zdolnym do wejÊcia w kolejne przestrzenie RzeczywistoÊci, najpierw musicie odkryç i zintegrowaç te g´stsze. Cz´stotliwoÊç wibracyjna
Ziemi staje si´ coraz bardziej subtelna i to wywo∏uje wielkie zmiany, nie tylko w waszym zachowaniu, ale tak˝e w waszych ni˝szych cia∏ach. Przyszed∏
czas, abyÊcie pokazali swojà solidarnoÊç, ducha braterstwa, uczuciowoÊç
i mi∏oÊç dla wielkiej generujàcej i utrzymujàcej was komórki ˝ycia. Ona (Ziemia) da∏a wam odpowiednie miejsce do rozwoju i ˝ycia w wielkiej obfitoÊci.
Chocia˝ mo˝e wam si´ wydawaç, ˝e s∏yszeliÊcie to ju˝ wiele razy, powtórz´
raz jeszcze, aby g∏´boko zapad∏o w wasze umys∏y i zmusi∏o do dzia∏ania.
Prawda jest taka, umi∏owani synowie i córki: Ziemia da∏a wam wszystko,
w zamian otrzymujàc niewdzi´cznoÊç, nieczu∏oÊç, egoizm, eksploatacj´, zniszczenie i przemoc. Musicie uÊwiadomiç sobie znaczenie Ziemi w waszym
procesie ewolucji, a tak˝e jej znaczenie dla rozwoju ca∏ego waszego Systemu
S∏onecznego.

ONA MA TYLKO MI¸OÂC I BEZWARUNKOWE UCZUCIA DLA SWOICH SYNÓW I CÓREK, LUDZKICH ISTOT,
PONIEWA˚ JEST WASZÑ PRAWDZIWÑ MATKÑ-OJCEM,
GENERUJÑCÑ I UTRZYMUJÑCÑ ˚YCIE.
To dlatego mówi´, ˝e zas∏uguje na coÊ zupe∏nie innego od tego, co otrzymywa∏a od was do tej pory. Zas∏uguje na wasz szacunek, mi∏oÊç, czeÊç i zrozumienie. Musicie powróciç do czasów, kiedy wibrowaliÊcie w zgodzie z nià
i z si∏ami natury, w czasy ziemskiego raju, którym Ziemia by∏a na poczàtku.
Jest to zapisane w waszej duchowej genetyce, ale prze˝yte doÊwiadczenia
utwardzi∏y waszà wra˝liwoÊç i zrozumienie, a˝ do poni˝ajàcego i op∏akanego
stanu, w którym si´ teraz znajdujecie. Niech moje s∏owa sprawià, ˝e staniecie si´ bardziej wra˝liwi, zastanowicie si´ nad tym i odrzucicie wasze materialistyczne podejÊcie przepe∏nione nieczu∏oÊcià i ch´cià zniszczenia. Musicie
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powróciç do swojego boskiego i pierwotnego êród∏a pochodzenia, z którego
przybyliÊcie. Uczyƒcie swoje ziemskie ˝ycie sposobnoÊcià duchowej aktywacji, która umo˝liwi wam wasze ponowne wzniesienie si´ do miejsca przeznaczonego dla UMI¸OWANYCH I ÂWIETLISTYCH SYNÓW
I CÓREK BOGA. To jest do bycia tym, czym w istocie i naprawd´ jesteÊcie.
To wa˝ne, abyÊcie uczyli si´ kroczyç swojà Êcie˝kà powrotu w ewolucji
z wdzi´cznoÊcià i nieustajàcym podziwem dla tego jak manifestuje si´ to
w waszym ˝yciu. Nauka ta oznacza bycie Êwietlistym i uleg∏ym instrumentem Boga. Poprzez Swojà Kosmicznà Maszyn´ ods∏ania On swoim dzieciom
sekrety, wielkoÊç, bogactwo i wspania∏oÊç, zach´cajàc je do uczestnictwa we
wszystkim, co dla nich przeznaczy∏. Wielcy mistrzowie, którzy chodzili po powierzchni waszej planety byli przejrzyÊci, ulegli i hojni, byli zwierciad∏ami Boskiej mocy, ∏aski i wielkoÊci, która transformuje, pot´guje i przejawia wszystko, co zosta∏o przejawione. Wszyscy oni przybyli, aby mówiç o jedynej Wielowymiarowej RzeczywistoÊci, wibrujàcej i generujàcej Wielki Egzystencjalny
Kosmiczny Przep∏yw odbijajàcy si´ we wszystkim, utrzymujàcy i przenikajàcy wszystko. Cokolwiek si´ wydarza, przejawia i wyra˝a w uniwersalnym porzàdku i waszej przestrzeni istnienia ma ten sam cel, a jest nim:

WEZWANIE WASZYCH MATRYC ÂWIAT¸A, PRZYWO¸ANIE WASZEJ UWAGI I WYWO¸ANIE S¸ODKIEGO ZAPACHU MI¸OÂCI, KTÓRÑ KOSMICZNY OJCIEC/MATKA ZDEPONOWA¸ W SWOICH DZIECIACH DLA ICH
NIESKO¡CZONEJ I WIECZNEJ CHWA¸Y.
ZnaleêliÊcie si´ w Wielkim Kosmicznym Momencie, w którym jesteÊcie
wzywani przez System S∏oneczny i Hierarchi´ waszej Galaktyki do wejÊcia
w nowy wymiar istnienia, o wiele wy˝szy, bardziej zadowalajàcy i, poza
wszystkim, znacznie bardziej pasjonujàcy. Wielka Uniwersalna Hierarchia
pok∏ada nadzieje w wielu narz´dziach, które majà ustanowiç Czasy Uniwersalnego Wzniesienia. B´dà one stosowane, nadzorowane i aktywowane przez
bardzo z∏o˝onà i ró˝norodnà organizacj´ istot. Istoty te czujà si´ waszymi
d∏u˝nikami, dlatego uczestniczà w kwantowym i wibracyjnym skoku, majàcym dokonaç si´ na waszej planecie. JeÊli przemawiam do was w sposób, w jaki przemawiam to po to, aby przywo∏aç waszà uwag´. Odgrywacie niezmiernie wa˝nà rol´ w przebiegu toczàcej si´ gry. Pragniemy, aby to uczucie i wibracja przepe∏ni∏y wasze serca i wprawi∏y w zak∏opotanie racjonalny intelekt.
Tak jak mówiono wam ju˝ wiele razy, jesteÊcie g∏ównymi aktorami na scenie
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i bez was sztuka nie mo˝e si´ odbyç, poniewa˝ Ziemia i scenariusz was potrzebujà. Kosmiczne istoty, które kontaktowa∏y si´ z wami i b´dà kontaktowa∏y si´ w przysz∏oÊci, robià to w tym samym celu, chocia˝ mogà u˝ywaç innych
s∏ów. Przyszed∏ czas, abyÊcie zrozumieli, ˝e jesteÊmy waszymi braçmi i sàsiadami. Chcemy, abyÊcie znów uczestniczyli w Wielkiej Kosmicznej UroczystoÊci globalnego przebudzenia planety i cywilizacji, do nowej, galaktycznej
i kosmicznej Wielowymiarowej RzeczywistoÊci. Wasz czas powrotu i eksperymentowania zakoƒczy∏ si´. Teraz parametry ulegnà zmianie, poniewa˝ jako
doroÊli mo˝ecie staç si´ cz´Êcià Wielkiej Konfederacji Âwiatów w Stanie Harmonii i Braterskiej Ekspansji. Ale, aby rzeczywiÊcie tak si´ sta∏o, musicie
uwolniç si´ od starych koncepcji i dotychczasowych sposobów postrzegania
rzeczywistoÊci, w której jesteÊcie zanurzeni. Jest to wymóg stawiany przez
Duchowà Hierarchi´, u˝ywany jako mechanizm ochrony ˝ycia i rytmu ewolucji na waszej planecie.
Dzieci, którymi do tej pory byliÊcie muszà staç si´ odpowiedzialne i osiàgnàç dojrza∏oÊç. Musicie byç zdolni wziàç na siebie odpowiedzialnoÊç i zrozumieç, ˝e jednoÊç i mi∏oÊç sà wielkimi wyznacznikami, umo˝liwiajàcymi wam
wejÊcie w niezb´dne dla was obszary wiedzy, màdroÊci i rozwoju naukowego.
Wszystkie wielkie cywilizacje b´dàce na wy˝szym poziomie ewolucji by∏y
zdolne do harmonijnego i pokojowego po∏àczenia tych dwóch wspó∏rz´dnych
i ich praktycznego zastosowania w ˝yciu. Uzna∏y równie˝ duchowy aspekt jako podstaw´ ich ˝ycia i procesu wzrastania. Jak myÊlicie, dlaczego tak wiele
przeró˝nych wiadomoÊci, metafor, historii, wskazówek, regu∏ i symboli zosta∏o przekazanych ludzkim istotom na tej planecie? Odpowiedê jest oczywista:

˚EBY PRZYWRÓCIå, DOSTOSOWAå I DAå IMPULS
PROGRAMOWI EWOLUCYJNEJ AKTYWACJI, KTÓRY
Z RÓ˚NYCH POWODÓW ZOSTA¸ W PEWNYM MOMECIE PLANETARNEGO KURSU ZABLOKOWANY.
Jak widzicie ta planeta nigdy nie by∏a pozostawiona sama sobie, aby mog∏a
ulec zniszczeniu. Zawsze stanowi∏a wielkie centrum eksperymentalnego powracania i badania, które to miejsce Wy˝sze Sfery ochrania∏y i okreÊla∏y jako
WYJÑTKOWE. Dlaczego? Poniewa˝ mo˝na tu odnaleêç wszystkie kwantowe i kosmiczne wzory, wibracje i energetyczne wzorce ewolucji.
Teraz czasy zmieniajà si´ bardzo szybko. Na planet´ oddzia∏uje silne promieniowanie kosmiczne, jakie nie oddzia∏ywa∏o na nià nigdy wczeÊniej. Cykle ewolucji muszà zostaç wype∏nione i przyszed∏ czas, aby to nastàpi∏o.
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Wznoszàca spirala, którà przedstawia∏y przesz∏e cywilizacje, by wskazaç cyklicznoÊç ewolucji wszechÊwiata, jest wirem kosmicznego promieniowania,
w którym jesteÊcie zanurzeni. Gdy zbli˝acie si´ do centrum tego wiru, doÊwiadczacie jego oddzia∏ywania o wiele intensywniej. Dwoista i trójwymiarowa rzeczywistoÊç, w której ˝yliÊcie do tej pory, ulega rozrzedzeniu. Ulegnie
mutacji i otworzy si´ przejÊcie dla nowej, pe∏nej dostatku i harmonii wizji.
Wszystkie socjalne, ekonomiczne, polityczne, naukowe, kulturalne i militarne
struktury po∏àczà si´ w jeden pràd spo∏ecznej ekspresji, która wy∏oni si´ jako
uczucie i zrozumienie na planetarnà i kosmicznà skal´. B´dzie funkcjonowaç
jako kolektywne narz´dzie lub Centralny Planetarny Sensor Harmonii i Aktywacji ewolucji. Socjalne, rasowe, ekonomiczne, kulturalne, naukowe, militarne i religijne granice zaniknà, a wy∏oni si´ nowy pràd zjednoczonej myÊli,
opartej na zasadach wspólnoty. Stopniowo ta nowa galaktyczno-planetarna
i wielowymiarowa ÊwiadomoÊç zastàpi dotychczasowe wzorce oddzielenia,
rabunku i egoistycznego, separatystycznego, brutalnego prze˝ycia.
Cykle zamykajà si´ i historia si´ powtarza, aby osiàgnàç swój cel wzrastania i ekspansji planetarnych i indywidualnych ÊwiadomoÊci cywilizacji, które
stanowià uniwersum. Pozornie jesteÊmy wszyscy oddzieleni, ale z uniwersalnej perspektywy ewolucji wibrujemy w tej samej wznoszàcej spirali, ciàgle
przybli˝ajàcej nas do Êwietlistego serca Boga. Kosmiczne inteligencje nazywajà ten uniwersalny, cykliczny proces MAM-AR-MAK, co oznacza Wibracyjny Kwantowy Obrót Uniwersalnego Wydarzenia. Istoty te osiàgn´∏y wy˝szy poziom ewolucji tysiàce, a w niektórych przypadkach miliony lat wczeÊniej tylko dlatego, ˝e opar∏y swojà struktur´ spo∏ecznà na przes∏ankach wzajemnego oddzia∏ywania, post´pu i rozwijaniu boskich wartoÊci zawartych
w ich duchowej genetyce. Dokona∏y one transmutacji swoich ni˝szych cia∏
i wibrujà tylko w elektronicznych i wibracyjnych cz´stotliwoÊciach ich Chrystusowego Ja czyli Zindywidualizowanej BoskoÊci. To po∏àczenie spowodowa∏o rozwój naukowy i indywidualny, jaki dla was ciàgle pozostaje tylko marzeniem, ale jest cz´Êcià rzeczywistoÊci uniwersalnej gry i narz´dziem kosmicznej ewolucji.
Nadszed∏ czas zapowiadany i og∏aszany przez wielkich mistrzów.
WszechÊwiat u˝ywa proroków i boskich emisariuszy w celu przygotowania
was, aby kiedy nadejdzie zapowiadany czas, moment ten nie by∏ dla was
czymÊ gwa∏townym i dziwnym. To dlatego w ostatniej dekadzie nastàpi∏a taka intensyfikacja przekazywania mi´dzywymiarowej i mi´dzygwiezdnej informacji. PrzejÊcie Ziemi przez Wielkà Kosmicznà Inicjacj´ by∏o ju˝ zapisane
uprzednio w kosmicznych archiwach ewolucji. Teraz, umi∏owani synowie
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i córki wszechÊwiata, nadszed∏ czas, aby wszystkie wiadomoÊci, regu∏y, klucze i symbole, które otrzymywaliÊcie od dawna ustanowi∏y wype∏nienie i celebracj´ Wielkiego Wydarzenia. Proces jest nieodwracalny, nieunikniony, bliski
i przemawiam do was w ten sposób, byÊcie zacz´li si´ przygotowywaç i byli
Êwiadomi tego, co ma nastàpiç. Od dzieciƒstwa przygotowywaliÊcie si´ do
przysz∏oÊci, skoro wi´c osiàgn´liÊcie doros∏oÊç, powinniÊcie byç zdolni do stawienia czo∏a ˝yciu i jego wymaganiom z uczciwoÊcià, zaufaniem i si∏à. OczywiÊcie ju˝ teraz przygotowujemy dla was nast´pne wyzwanie ewolucyjne lub
inaczej mówiàc kolejnà eksperymentalnà gr´. Nie zaprzestaniemy przekazywania informacji i wspomagania was. Wielcy Regenci WszechÊwiata ca∏kowicie zaanga˝owali si´ w ten projekt planetarnej ewolucji i kwantowego skoku ÊwiadomoÊci ludzkoÊci. Wype∏niamy w ten sposób siedem wielkich uniwersalnych praw, które rzàdzà egzystencjalnymi i sekwencyjnymi przestrzeniami
wszechÊwiata oraz jego wszystkich komponentów. Mi∏oÊç i pragnienie wspó∏pracy, braterstwo i pojednanie jest ponad wszystkim, tak abyÊcie jako ludzkoÊç i planetarna wspólnota mogli przy∏àczyç si´ i wziàç udzia∏ w kosmicznej
ekspansji oraz kwantowej i wibracyjnej reorganizacji waszego Systemu S∏onecznego. Jest to wielkie braterskie i solidarne zaproszenie, które wszechÊwiat
i jego Hierarchia ofiaruje wam w geÊcie MI¸OÂCI, HARMONII I KOSMICZNEJ KOMUNII. Okres ewolucyjnych ograniczeƒ zakoƒczy∏ si´.
Teraz wrota kosmicznej komunikacji i wspó∏pracy b´dà stopniowo otwierane
dla wszystkich tych, którzy tego pragnà i rozumiejà, ˝e to, co robimy wyp∏ywa z naszej ˝yczliwoÊci i ducha hojnej i bezwarunkowej wspó∏pracy. OczywiÊcie wszystko przejawi si´, jeÊli Ziemia przy∏àczy nowe wibracyjne i energetyczne wzorce ustanawiajàc nowà infrastruktur´, pozwalajàcà wzniesionym,
nadludzkim istotom zamieszkaç jà. Wymaga to z waszej strony poÊwi´cenia
czasu, jednak z uniwersalnej perspektywy wszystko si´ ju˝ dokona∏o i wszyscy wibrujecie w ewolucyjnych wzorcach, które zdecydowaliÊcie si´ uaktywniç, poniewa˝ JA, KROM, PRZYBY¸EM Z CENTRALNEGO S¸O¡CA WSZECHÂWIATA, ABY ZABRAå WAS DO DOMU,
èRÓD¸A PIERWOTNEGO I TWÓRCZEGO ÂWIAT¸A BOSKIEGO ˚YCIA MANIFESTUJÑCEGO SI¢ W ÂWIATACH WZNOSZÑCEJ EWOLUCJI.
Moc przemiany umieszczona jest w rejestrach waszej wy˝szej kosmicznej
ÊwiadomoÊci: wasze Esencjonalne Ja czyli ¸ono Boskiego Âwiat∏a zawiera je
w sobie, tak jak zawiera was. Musicie po∏àczyç si´ ca∏kowicie z waszym Jestestwem - Uniwersalnym Âwiat∏em. To w jaki sposób odpowiecie i sukces
b´dà zale˝a∏y od waszego zjednoczenia z Wy˝szym Ja b´dàcym kluczem do
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procesu wzniesienia. Zosta∏o wam ju˝ przekazanych przez ró˝ne êród∏a wiele
metod uczynienia tego. Ja równie˝ przedstawi´ sposób, którego mo˝ecie u˝yç
i który najbardziej odpowiada waszej energii, wibracyjnym wzorcom i indywidualnym cechom. Aspekt ten jest fundamentem i priorytetem w wielowymiarowym procesie wzniesienia dla wszystkich, którzy sà ju˝ Êwiadomi i t´sknià
za wszelkimi mo˝liwymi regu∏ami, umo˝liwiajàcymi po∏àczenie z Wy˝szym
Ja. Przypominam raz jeszcze, ˝e nie ma ˝adnych ró˝nic i przeciwieƒstw pomi´dzy ró˝nymi kosmicznymi êród∏ami, przekazujàcymi informacje poszerzajàce
waszà ÊwiadomoÊç. Jest to kwestia jednoÊci w ró˝norodnoÊci, poniewa˝ wszyscy jesteÊcie ró˝ni, jednak tacy sami w istocie. Wszyscy piel´gnujecie w sobie
takà samà energi´, eksperymentujàcà w ewolucji. To ona przynios∏a was razem na t´ planet´, b´dàcà szczególnà szko∏à stworzonà dla specjalistycznego,
ustalonego procesu, gdzie powrót do Boga jest dla wszystkich sprawà podstawowà. Dlatego, kiedy przychodzi czas, by zrobiç wibracyjny skok, proces jest
taki sam dla wszystkich, nawet jeÊli mo˝e prezentowaç si´ w ró˝nych formach, ale idea, cele i rezultaty sà identyczne. Ja, jako wasze Pierwotne ¸ono,
dam wam kod uaktywnienia Esencjonalnego Ja pozwalajàcy wam, jeÊli to wybierzecie, na po∏àczenie z Pierwotnym èród∏em Âwiat∏a, ze Mnà. Przypominam, ˝e wszystko, co wam dajemy, przeznaczone jest do zastosowania
w praktyce i ˝e wewn´trzne przekonanie, rzetelnoÊç, cierpliwoÊç, entuzjazm
i determinacja sà podstawowymi czynnikami, niezb´dnymi dla przejawienia
si´ waszej prawdziwej natury.
JeÊli istnieje Specjalna ¸aska i to, co nazywacie cudami lub magià, przejawia si´ w niektórych osobach, to dlatego, ˝e na to zas∏u˝y∏y i ich proces ewolucji tego wymaga. Nale˝y powiedzieç, ˝e przyby∏y one z ca∏ym baga˝em dorobku i teraz potrzebujà tylko ujrzeç rezultaty swojego wysi∏ku. PomyÊlcie
o tym i aby nie by∏o niezrozumienia jeszcze raz usilnie was namawiam, byÊcie
nie byli leniwi i zastosowali dawane wam sposoby uaktywniania, dla dobra
was samych, planety i waszych wspó∏braci. Teraz przejdziemy do praktyki
w uniwersalnej, mi´dzywymiarowej i boskiej komunikacji z Waszym Esencjonalnym Ja czyli Âwietlistym i Boskim ¸onem.
Usiàdêcie w wygodnej pozycji i pozostaƒcie w ciszy, oddychajcie d∏ugo
i g∏´boko. W tym czasie zwizualizujcie spiral´ srebrno-bia∏ego Êwiat∏a, która
unosi si´ nad waszym wirem mózgowym lub inaczej siódmà czakrà. Utrzymajcie wizualizacj´ przez kilka minut. Poczujcie t´ energi´ i pozwólcie jej ca∏kowicie na was oddzia∏ywaç. Poczujcie jak wype∏nia ca∏e cia∏o. Nast´pnie stanowczo, ale z respektem i g∏´bokim szacunkiem przywo∏ajcie Esencjonalne Ja lub
inaczej Boskie ¸ono, by otoczy∏o was swojà Êwietlistà energià. Pozwólcie aby
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kolor, który ujrzycie, sta∏ si´ manifestacjà po∏àczenia z Esencjonalnym Ja. Po
kilku minutach, w ciszy oczekiwania, wdzi´cznoÊci i nieskoƒczonego podziwu
poproÊcie, aby Esencjonalne Ja, w odpowiedni dla was sposób pokaza∏o wam,
˝e wasze wzniesienie nast´puje. Odpowiedê otrzymacie w postaci symbolu,
koloru, obrazu lub myÊli. Ka˝dy otrzyma jà w inny sposób. Pozostaƒcie w ciszy
i pozwólcie Wielkiemu Kosmicznemu, Chrystusowemu Ja, otoczyç was swojà
energià mi∏oÊci, pogody ducha, harmonii, ciszy i wewn´trznego spokoju. Pozwólcie waszym uczuciom pop∏ynàç bez oporu, poniewa˝ b´dzie to znakiem potwierdzenia, ˝e proces nast´puje. Nast´pnie poproÊcie wasze Boskie Ja o wyÊwietlenie si´ ze Êwietlistà i energetycznà intensywnoÊcià w was i po∏àczenie
z waszym polem energetyczno-wibracyjnym. Pozwólcie czasowi i przestrzeni,
aby mog∏o si´ to wydarzyç. Zakoƒczcie wypowiedzeniem oÊwiadczenia:
Z mocà, którà obdarzy∏o mnie moje Esencjonalne Ja, deklaruj´ wol´ przejawienia si´ si∏y, ∏aski, przewodnictwa i màdroÊci w ka˝dym moim dzia∏aniu.
Umi∏owana Esencjo Âwiat∏a, prosz´, abyÊ od teraz by∏a obecna w moim ˝yciu, kierujàc wszystkimi moimi dzia∏aniami i tworzàc Êwiat∏o i zrozumienie
we mnie, tak abym móg∏(a) ujrzeç mojà nieskoƒczonà i wiecznà rzeczywistoÊç.
Od teraz, Ty i ja, jesteÊmy jednym. Wybieram to i deklaruj´ wol´, aby tak si´
sta∏o. Dzi´kuj´ za moc uaktywnienia i po∏àczenia, która pozwoli mi pobieraç
i przesy∏aç Êwiat∏o uniwersalnej mi∏oÊci ka˝demu i do ka˝dego miejsca. Niech
tak si´ stanie.
JeÊli nie b´dziecie wykonywaç tego codziennie, róbcie to przynajmniej dwa
razy w tygodniu. OczywiÊcie im wi´cej b´dziecie praktykowaç, tym szybciej
pojawià si´ rezultaty, ale przypominam wam, ˝e nic nie jest zdeterminowane.
U niektórych osób rezultaty pojawià si´ szybciej ni˝ u innych, ale najwa˝niejsze jest samo uaktywnienie. Celem çwiczeƒ jest osobiste zaanga˝owanie si´
w proces. Robiàc to generujecie i uaktywniacie indywidualnà i zbiorowà energi´ ewolucji. Jest to równie˝ dla was sposób zainwestowania cz´Êci swojego
drogocennego czasu w po∏àczenie z waszà Boskà Istotà i z Bogiem. Z czasem
stanie si´ to wa˝nà cz´Êcià waszego ˝ycia. Ostatecznie jedynà rzeczà, jakiej
potrzebujecie, jest Bycie i Dzia∏anie jak istota Âwiat∏a, której centralnym
i sta∏ym celem jest komunia z BoskoÊcià i wszechÊwiatem. Najbardziej rozwini´te istoty wszechÊwiata nie ustalajà ró˝nic. Kiedy przychodzi czas, aby
u˝y∏y swojej energii, ich cel jest zjednoczony, jest jednym, jest to wibrowanie
w cz´stotliwoÊci Uniwersalnej Mi∏oÊci i Rozwijanie ich Âwietlistego Potencja∏u, poprzez rozprowadzanie go w obszarach i istotach, które tego potrzebujà. Sà one Bogami w Dzia∏aniu lub Kosmicznà ÂwiadomoÊcià manifestujàcà
si´ w nieustannej akcji ponownego stwarzania i uniwersalnej ekspansji.
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Wi´kszoÊç z was jest zbyt zaj´ta prze˝yciem i to oddzieli∏o was od boskiej
rzeczywistoÊci czy inaczej ziemskiego raju, którego cz∏onkami kiedyÊ byliÊcie.
Codziennie robicie zbyt wiele rzeczy w waszym ˝yciu. Pomaga to wam jednak
Byç Nieskoƒczonym i Wiecznym Âwiat∏em, które odnajduje siebie, zanurzone w spirali iluzji i duchowego zapomnienia. Nie jest wa˝ne, aby prze˝yç jak
najbardziej godnie, kosztem innych lub ich cierpienia. Wa˝ne jest, aby przejawiç si´ jako boska istota, która potrzebuje i u˝ywa tylko ¸aski Boga jako jedynego celu swojego ˝ycia. Wszystkie problemy zostanà rozwiàzane jeÊli ten
uniwersalny aksjomat zostanie przez was zrozumiany i wprowadzony w ˝ycie. Wszystkie kary i egzystencjalne niepokoje, którym musicie stawiç czo∏a
sà lustrzanym odbiciem waszego zapomnienia boskiej i nieÊmiertelnej natury.
Czy to oznacza, ˝e nie potrzebujecie pracowaç, aby ˝yç? Nie. Oznacza to, ˝e
musicie zaadoptowaç inne wartoÊci i pracowaç duchowo tak, aby energia Kosmicznego Âwiat∏a mog∏a znów was karmiç i dawaç wam to czego potrzebujecie, abyÊcie nie musieli zdobywaç wszystkiego w tak prymitywny i skomplikowany sposób. JeÊli uszlachetnicie wasze ˝ycie, integrujàc boskie wartoÊci
spostrze˝ecie, ˝e nie potrzebujecie tak wielu rzeczy, aby prze˝yç na fizycznym
planie i ˝e waszym celem nie jest prze˝ycie, ale bycie. Gdy oczyszczacie si´,
wasza molekularna i atomowa struktura zaczyna si´ zmieniaç w kierunku
od˝ywiania energetycznego. Wasze fizyczne cia∏a nie zosta∏y przeznaczone
do od˝ywiania si´ g´stymi wibracjami z innych królestw, na przyk∏ad zwierz´cego. Zosta∏y uczynione, by pobieraç Êwietlistà ÊwiadomoÊç wy˝szych Êwiatów, uaktywniaç jà i czyniç bardziej subtelnà.
Na poczàtku, kiedy ludzkie istoty ˝y∏y w zgodzie z Prawem i nie by∏y poddane okolicznoÊciom zmieniajàcym ich proces ewolucji, ˝y∏y bez koniecznoÊci
pracowania, poniewa˝ ich cia∏a wibrowa∏y w Êwietle. Innymi s∏owy Esencjonalne Ja unosi∏o si´ w kosmicznym polu elektromagnetycznym. To by∏y czasy
ziemskiego raju, kiedy wibrowaliÊcie tak jak Êwiat∏o, którym zawsze byliÊcie,
w harmonii i zgodnoÊci z innymi kosmicznymi si∏ami i istotami wszechÊwiata. Zosta∏o to ju˝ omówione i nie b´dziemy wchodziç w dodatkowe szczegó∏y
dotyczàce tego tematu.
Wchodzimy w czasy otwierania i poszerzania ÊwiadomoÊci, znoszenia
wszelkich ograniczeƒ, którym byliÊcie poddani do tej pory. To by∏a d∏uga i godna politowania podró˝, ale nie dlatego, ˝e Regenci WszechÊwiata i inne duchowe hierarchie ustanowi∏y taki sposób. Sta∏o si´ tak, poniewa˝ by∏o zgodne
z wymaganiami, które wy ustanowiliÊcie, ograniczajàc samych siebie. To, co
wydarzy∏o si´ w przesz∏oÊci, nie jest wa˝ne, chyba ˝e bardzo chcecie to wiedzieç. Na ten temat zosta∏o przekazanych wiele informacji. Teraz wa˝nà rze-
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czà jest bycie Êwiadomym krytycznego i niezwykle istotnego momentu,
w którym si´ znajdujecie i który okreÊli histori´ waszej planety, rasy i procesu
ewolucji. Spoglàdanie w przesz∏oÊç mo˝e byç u˝yteczne w celu refleksji, analizy i klarownego ujrzenia, ˝e powtarzanie b∏´dów doprowadzi∏o was do punktu, w którym teraz jesteÊcie. Patrzenie w przesz∏oÊç powinno byç u˝yte jako
strategia, ale nie stanowi drogi do uczynienia wielkiego skoku w przysz∏oÊç.
Ten skok, w kierunku nowych czasów, mo˝ecie zrobiç z pewnoÊcià siebie
i w poczuciu wi´kszego bezpieczeƒstwa. Powinno to byç waszym jedynym celem do zrealizowania, na tym etapie ewolucji. Ca∏a reszta jest nie do u˝ytku,
poniewa˝ zamiast prowokowaç was do zrobienia czegoÊ, wprawia was w zak∏opotanie i sprawia, ˝e wàtpicie, dlatego najlepiej zapomnijcie o tym. Nie
jest konieczne, by byç poch∏oni´tym zrozumieniem procesu przesz∏oÊci
w nadmierny, obsesyjny i chorobliwy sposób. Lekcja powracania znajduje si´
w danych duszy i jej duchowej genetyce.
JeÊli pewne wspomnienia przesz∏oÊci ciàgle was dr´czà, to najlepszà rzeczà,
jakà mo˝ecie zrobiç, jest poproszenie Esencjonalnego Ja o ich transmutacj´,
abyÊcie nie musieli ich ju˝ doÊwiadczaç i powodowaç wstrzymywania waszego procesu. To nie jest moment na marnowanie czasu, ale na przyspieszenie
procesu i zrobienie u˝ytku ze specjalnej ∏aski p∏ynàcej dla wszystkich na Ziemi z Wy˝szych Âwiatów. To, co jest wam dawane daje si´ zastosowaç do bardzo specyficznego procesu, który nie blokuje, ani nie dysharmonizuje indywidualnego otoczenia. Dlaczego tak si´ dzieje w tym krytycznym momencie
ewolucji, ˝e niektóre osoby nie sà zdolne do spostrze˝enia i wyczucia przep∏ywu kosmicznego promieniowania oddzia∏ujàcego na planet´ i wp∏ywajàcego
na jednych, a na innych nie? Jest to kwestia dost´pnoÊci, otwartoÊci, mo˝liwoÊci postrzegania, gotowoÊci i poziomu przebudzenia danej osoby.
W rzeczywistoÊci wszyscy doÊwiadczajà nowej wibracji i zmiany cz´stotliwoÊci energii, tylko ˝e jedni sà tego bardziej Êwiadomi, inni mniej. ÂwiadomoÊç nieÊwiadomoÊci determinuje proces ewolucji, który staje si´ wówczas
mniej k∏opotliwy. Ci, którzy sà Êwiadomi szybko dost´pujà wielkich dobrodziejstw procesu, poniewa˝ uaktywniajà te aspekty ewolucji, które ciàgle nie
sà zharmonizowane i pozostajà w zastoju. Ci, którzy nie sà Êwiadomi, przechodzà przez kryzys mniejszego lub wi´kszego stopnia, który jest gwa∏towny
lub przewlek∏y i przemienia ich fizyczne, emocjonalne, psychiczne i eteryczne
poziomy generujàc ∏aƒcuch reakcji zmian i braku równowagi. JeÊli te osoby, poprzez ci´˝ki i g∏´boki egzystencjalny kryzys, który przejawi si´ jako dysonans
i patologia wytworzona w ich ni˝szych cia∏ach, nie b´dà zdolne do poprawy
siebie i b´dà stawiaç opór, ich stan nierównowagi b´dzie si´ nieodwo∏alnie po-
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wi´ksza∏. W konsekwencji ich molekularna, atomowa i elektromagnetyczna
struktura nie b´dzie zdolna do stawienia oporu nieharmonijnemu oddzia∏ywaniu i zginà lub inaczej mówiàc opuszczà swoje cia∏a. Ci, którzy Êwiadomie dostosujà si´ do nowych wibracyjnych parametrów, spostrzegà wielkà wewn´trznà przemian´, która ca∏kowicie odmieni ich ewolucyjnà podró˝ we wszystkich jej aspektach. B´dà zdolni cieszyç si´ nowym wibracyjnym statusem
czwartego wymiaru, w który wejdzie Ziemia. Oznacza to przebudzenie oraz
rozwini´cie pozazmys∏owych mo˝liwoÊci, umo˝liwiajàcych dost´p do intuicyjnego poznania i boskiej wiedzy kosmosu, tak jak u wniebowstàpionych mistrzów, a tak˝e dost´p do nowej kosmicznej biblioteki, którà Ziemia przy∏àczy
jak tylko zakotwiczy nowe wymiarowe struktury. Oznacza to równie˝, ˝e nastàpi rozwój naukowy i zostanà odkryte nowe technologie, bardziej optymalne dla wspomagania harmonijnego ˝ycia w braterskiej, kosmicznej komunikacji z sàsiadami z wszechÊwiata.
JeÊli mówimy o rozwoju naukowym, nie mamy na myÊli zerwania kontaktu
z naturà lub zmieniania ekosystemu poprzez niew∏aÊciwe u˝ytkowanie jego
zasobów, powodujàce zanieczyszczenie i destrukcj´. Przeciwnie, mówimy
o synergii, harmonii ze wszystkimi królestwami i ekosystemami, relacji pozwalajàcej dostrzec Êwietlistà i Êwi´tà rzeczywistoÊç w nich istniejàcà. Od
tego momentu, u˝ywajàc naturalnej energii i odnawialnych, biologicznych, naukowych narz´dzi, rozwiniecie bardziej transcendentalnà wizj´ Ostatecznej
RzeczywistoÊci, która dominuje. Wasze wysi∏ki b´dà zmierzaç w tym kierunku. Przestanie istnieç socjalna, kulturalna, ekonomiczna czy polityczna separacja, poniewa˝ ludzkoÊç, jako ca∏oÊç, przebudzi si´ do solidarnej, kosmicznej
ÊwiadomoÊci Zbiorowej Braterskiej Wspó∏pracy, jako nowego, prawnego i ˝yciowego systemu.
OczywiÊcie, aby to wszystko sta∏o si´ rzeczywistoÊcià i aby wasz proces
wzrastania uleg∏ przyspieszeniu, ciàgle niezb´dne jest dokonanie pewnych poprawek na poziomie geofizycznym i geomagnetycznym. Najwa˝niejsze
w tym momencie dla was jest bycie Êwiadomym zachodzàcych przemian
i podj´cie stosownych kroków w celu integracji, regeneracji i odnowienia systemów myÊlenia, odczuwania i dzia∏ania, stanowiàcych ludzki biohologram.
Mo˝e wydawaç si´ to nieco utopijne i niemal baÊniowe, ale zapewniam was
kategorycznie, ˝e jest to przysz∏oÊç, do której Ziemia zmierza razem ze swoimi mieszkaƒcami, którzy zdecydowali o wspó∏pracy i przy∏àczeniu nowych
wartoÊci ewolucji. Nie zapominajcie, ˝e nie sà to z mojej strony ˝adne przypuszczenia. Przeciwnie, jako ¸ono Jàdro Wielkiego Centralnego S∏oƒca,
którym Jestem, dok∏adnie wiem dokàd zmierzacie, poniewa˝ Ja Jestem wa-
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szym êród∏em, Pierwotnà Komórkà waszego Esencjonalnego Ja. Jestem manifestacjà tego, co nazywacie Bogiem w Ponownym Stwarzaniu i Ekspansywnym Dzia∏aniu, który kieruje emitowaniem ˝ycia i jego procesów ewolucji we
wszystkie punkty wszechÊwiata i Galaktyczne Systemy. Wszystko, co si´
dzieje i to co si´ stanie w waszym „Ciàg∏ym Teraz” nie jest przypadkiem. Jest
pod ca∏kowità kontrolà i wszechÊwiat, który reprezentuj´ uaktywnia sekwencje ewolucji zaprogramowane wczeÊniej, w celu stworzenia wznoszàcego impulsu w Êwiatach powracania do Boga w ewolucji, takich jak wasz.
Czy oznacza to, ˝e wszystko jest zdeterminowane i ˝e jesteÊmy tylko
efektem tego kompleksowego i ogromnego programu, wp∏ywajàcego na nas,
nie dajàc nam jednoczeÊnie mo˝liwoÊci przejawienia wolnej woli. Nie, poniewa˝ jesteÊcie inicjatorami i twórcami uniwersalnej historii. WszechÊwiat
jako taki odpowiada na wasz program ewolucji, ustanowiony przez was eony temu, jako adekwatny dla obecnego momentu. Od pierwszego ewolucyjnego impulsu czy inaczej uwolnienia energii, który wygenerowaliÊcie na poczàtku waszej egzystencjalnej trajektorii na planach eksperymentowania, a˝
do obecnego momentu, programowaliÊcie waszà ewolucj´. To dlatego
wszechÊwiat zdecydowanie przetwarza i przejawia program zindywidualizowanej i zbiorowej ewolucji waszego zarodka ˝ycia – Boskiej Istoty. Przyczynia si´ to do wype∏nienia planetarnego i uniwersalnego celu gry ewolucyjnej, której zdecydowaliÊcie si´ doÊwiadczyç. Jest tylko jedna uzasadniona, uniwersalna odpowiedê dla wszystkich czasów i wszystkich istot zanurzonych w programie ewolucji:

PRZEJAWIå ÂWIAT¸O, KTÓRYM JESTEÂCIE, TWÓRCZÑ
MOC BOGA ORAZ NIESKO¡CZONOÂå W CA¸KOWITYM UNIWERSALNYM PORZÑDKU I PAMI¢TAå, ˚E JESTEÂCIE Z NIM JEDNOÂCIÑ W WIECZNOÂCI.
Mo˝ecie uznaç to tylko za s∏owa lub fascynujàce koncepcje, ale sà one jedynà rzeczywistoÊcià, ukrytà za maskà waszego pozornego i iluzorycznego ego.
Od niepami´tnych czasów, ˝eby nie powiedzieç od eonów, wybieraliÊcie odgrywanie przeró˝nych ról na dwoistym planie iluzji, by wasza dusza – Esencjonalne Ja, mog∏o zgromadziç emocjonalne dane pozwalajàce na pójÊcie
w kierunku nowych doÊwiadczeƒ. Wszyscy doÊwiadczyliÊcie planów Istnienia, Wiedzy, Eksperymentowania w ich najró˝niejszych manifestacjach i poziomach ewolucji. Nadszed∏ czas, aby Czuç, MyÊleç i Dzia∏aç jak Istoty Boskiej Doskona∏oÊci, którymi w istocie jesteÊcie.
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Przez nast´pne dwadzieÊcia lat przejdziecie przez ostatnià faz´ kosmicznego promieniowania, które p∏ynie z plazmowego centrum waszej Galaktyki,
przyspieszajàc i wzmacniajàc proces ewolucji we wszystkich miejscach planety, kosmosu i w istotach ludzkich. Wszystko s∏u˝y temu samemu celowi: daniu impulsu Programowi Wzniesienia i Zakoƒczenia Nauki planety Ziemi
i jej mieszkaƒców. Wszystkie dawane wam Êrodki, nawet jeÊli ró˝nià si´ od
siebie, majà ten sam cel. Ka˝dy b´dzie móg∏ wybraç dla siebie to, co odpowiada mu najbardziej. Dlaczego istnieje taka lawina informacji i programów uaktywniania w ewolucji? Ma zapewniç tym wszystkim, którzy pragnà osiàgnàç
nowy wibracyjny poziom wszystko, co pozwoli im uzyskaç dost´p do nowej
wielowymiarowej i kosmicznej rzeczywistoÊci.
Jak widzicie, wszechÊwiat czyli BoskoÊç pragnie, byÊcie wszyscy stali si´
cz´Êcià programu wzniesienia. By mog∏o to nastàpiç, dajemy wam najró˝niejsze mo˝liwoÊci. Mo˝ecie odrzuciç nasze propozycje, macie prawo si´ zbuntowaç i nie wziàç udzia∏u w tym co si´ dzieje, ale gwarantuj´ wam, ˝e program
zostanie zrealizowany w ca∏oÊci, tak˝e bez waszego w nim uczestnictwa.
Niech b´dzie to ca∏kowicie jasne: niezale˝nie, czy weêmiecie udzia∏ czy nie,
reforma zostanie dokonana, nawet jeÊli ludzkie ego ciàgle myÊli, ˝e jest wa˝ne i niezb´dne w tym wielowymiarowym projekcie. Ka˝dy, bez wyjàtku i jakiegokolwiek rozró˝niania, jest zaproszony. Teraz tylko od was zale˝y czy zapragniecie pójÊç w kierunku bardziej harmonijnego poziomu, czy b´dziecie chcieli
kontynuowaç eksperymentowanie w procesie powracania w ewolucji, w Êwiatach pozostajàcych w zgodnoÊci z waszymi potrzebami. Prawa zosta∏y zastosowane, wszechÊwiat odpowiada harmonijnie, mieszkaƒcy kosmosu – boskie
komórki uaktywni∏y si´. Dzia∏ajà zgodnie z ich priorytetami, potrzebami ewolucji i pragnieniem przejawienia boskiej perfekcji.
Wszystko jest pulsem nieustannej wibracji i synchronizacji energii, która
stymuluje elektromagnetyczne i przyczynowe cz´stotliwoÊci galaktyk i systemów planetarnych. W tym samym czasie oddzia∏uje równie˝ na mikrokosmiczne lub zarodkowe komórki, którymi jesteÊcie. Wszystko jest odÊrodkowym ekspansywnym wydarzeniem, formujàcym wznoszàcà spiral´, generujàcà doÊrodkowe dzia∏anie kondensacji i spajania w uniwersalnym pulsie wibracji. Do obecnego momentu wasi naukowcy odkryli jedynie ma∏o znaczàcy
aspekt uniwersalnego mechanizmu. MyÊlà, ˝e sà wa˝ni z powodu swoich odkryç, ale jest to powszechny b∏àd na ni˝szych poziomach duchowego rozwoju.
Nie zamierzam rozwijaç tego tematu, poniewa˝ wasze rejestry kosmicznej
ewolucji nie zosta∏y jeszcze zintegrowane. Jednak˝e stanie si´ to, gdy tylko
wejdziecie w pole Ewolucyjnej Kwantowej ÂwiadomoÊci.
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W przysz∏oÊci bycie naukowcem, specjalizujàcym si´ w okreÊlonej dziedzinie badaƒ, nie b´dzie konieczne, poniewa˝ Esencjonalne Ja – ¸ono Âwiat∏a jest
Naukà Czystego i Doskona∏ego Âwiat∏a krystalizujàcego w jej wibracyjnej
g´stoÊci w celu osiàgni´cia doskona∏oÊci i powrotu do Boga. Prawdziwà naukà
jest przebudzenie w Istocie jej boskich mo˝liwoÊci, a nie tylko studiowanie i powodowanie efektów na molekularnych, atomowych i elektromagnetycznych poziomach zjednoczonych uniwersalnych pól. JeÊli czasami pewne istoty u˝ywajà naukowej terminologii to po to, by zaspokoiç racjonalne potrzeby umys∏ów
osób, które mog∏yby zdyskwalifikowaç dane informacje, jako sentymentalne,
dogmatyczne czy religijne. Na najwy˝szym poziomie przejawienia boskiego
potencja∏u duszy, wibruje ona tylko w Czystym i Krystalicznym Âwietle Uniwersalnej, Boskiej Mi∏oÊci. Wszystkie inne, fizyczne, chemiczne i energetyczne struktury sà ró˝nymi stanami zag´szczenia Najwy˝szego Âwiat∏a Boga.
Jest to le˝àca u podstaw treÊç i esencja wszystkich naszych przes∏aƒ. JeÊli je
zrozumiecie, zastosujecie i zintegrujecie, mo˝liwe stanie si´ dla was poznanie
Prawdy Ostatecznej Boskiej Egzystencjalnej Manifestacji, z której przychodzicie i której cz´Êcià jesteÊcie. Wszystko, co tu opisuj´, by∏o doskonale znane
przesz∏ym cywilizacjom, w których wszyscy byliÊcie obecni, ale tylko elita
zdolna by∏a odszyfrowaç i zastosowaç t´ wiedz´ w procesie wzniesienia.
Nie myÊlcie, ˝e wasz rozwój naukowy i technologiczny jest najwspanialszy
w historii ludzkoÊci. Atlanci i Lemurianie, ˝eby wymieniç tylko najbardziej reprezentatywnych, posiadali urzàdzenia technologiczne znacznie bardziej wyszukane ni˝ wasze. Jednak˝e brak harmonii i równowagi pomi´dzy naukà i duchowoÊcià spowodowa∏ ich zag∏ad´. Nie chcemy, by historia si´ powtórzy∏a,
nawet jeÊli mog´ powiedzieç, ˝e w cyklicznym biegu kosmicznego czasu, ma
tendencj´ do odtwarzania samej siebie. Kontaktujemy si´ z wami w∏aÊnie po
to, by tak si´ nie sta∏o. Wszystkie istoty wszechÊwiata, które biorà udzia∏
w wielkiej kosmicznej mutacji, przez którà przechodzi Ziemia, przychodzà
w pokoju, harmonii i mi∏oÊci. Nasza wizja waszej rzeczywistoÊci nie jest ani
negatywna, ani destrukcyjna, ale wam ciàgle trudno uwolniç si´ od negatywnego ∏adunku opóêniajàcego wasze wzniesienie.
JesteÊmy tutaj, aktywnie zaanga˝owani w pobudzanie was i dawanie wam
impulsu, nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, ˝eby wasza planeta mog∏a zajàç swoje miejsce i osiàgnàç wibracyjnà i magnetycznà zgodnoÊç z Systemem
S∏onecznym i waszà Galaktykà. Przypominam wam, ˝e nie jesteÊcie jedynymi,
którzy zostanà obj´ci programem ewolucji, wprowadzanym na Ziemi. Wymiary równoleg∏e i inne Êwiaty w obr´bie waszego Systemu S∏onecznego i Galaktyki równie˝ pozostajà pod jego wp∏ywem. Jest to coÊ w rodzaju wielkiego ener-
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getycznego impulsu oddzia∏ujàcego na kwadrant waszej Galaktyki, w celu dokonania ponownego uporzàdkowania w ca∏ym galaktycznym otoczeniu. Mutacja jakiejkolwiek cz´Êci wszechÊwiata powoduje synergiczny efekt w strefach
diametralnie ró˝nych, zgodnie z prawami zgodnoÊci, wibracji i rytmu. Majàc to
na uwadze, mo˝emy powiedzieç, ˝e w obszarze ca∏kowicie ró˝nym od waszego, nastàpi∏a mutacja i podró˝ujàc przez czasoprzestrzeƒ, zwi´kszajàc stopniowo swojà intensywnoÊç, przyby∏a do was. Jak widzicie wszystko we wszechÊwiecie jest ze sobà po∏àczone i wzajemnie na siebie oddzia∏uje, poniewa˝ jest
oparte i pos∏uszne archetypowi, z którego wszystko przychodzi:

JednoÊci i Uzupe∏niania si´ Ró˝norodnej Ca∏oÊci w Harmonijnej MnogoÊci BoskoÊci.
W nadchodzàcych czasach, istotne dla was b´dzie poznanie trzech podstawowych narz´dzi powodujàcych materializacj´ czyli przejawienie sekwencji
ewolucji lub okolicznoÊci, których pragniecie doÊwiadczyç. Sà to Wizualizacja, Intencja i Dynamizacja. Ten proces twórczoÊci w ewolucji b´dzie g∏ównà
zasadà ˝ycia i pozwoli wam byç Êwiadomymi i Êwietlistymi architektami waszej przestrzeni istnienia. Teraz mo˝e budziç w was l´k, ale nie b´dzie tak
w czasach, które nadchodzà. Jeszcze dwieÊcie lat temu, cyfrowe systemy komunikacji, które posiadacie w tej chwili, by∏y magiczne i zadziwiajàce. Rozwój w czasie sprawi∏, ˝e magia i cuda przesz∏oÊci sta∏y si´ dla nowych generacji codziennoÊcià i normalnoÊcià. Oznacza to, ˝e w waszym procesie ewolucji przy∏àczacie nowe sysytemy wzmacniania ÊwiadomoÊci. Ju˝ czas, abyÊcie
przestali byç tak nieugi´ci, racjonalni i umys∏owo zamkni´ci. By∏y to narz´dzia, których pewne grupy w przesz∏oÊci u˝ywa∏y do kontrolowania i manipulowania masami. Teraz powinniÊcie otworzyç si´ na fascynujàce, innowacyjne
i bardzo satysfakcjonujàce nowe rzeczywistoÊci, abyÊcie mogli jak najszybciej
przy∏àczyç to, co p∏ynie do was, a czego potrzebujecie w waszej podró˝y do
wzniesienia i nieskoƒczonej doskona∏oÊci. Nie sà to czasy na kontynuowanie
zastoju i starych, reakcyjnych postaw pe∏nych strachu przed nowym i przed
zmianà. Nie jest to równieê czas na akceptacj´ konserwatywnych dogmatów,
uzasadniajàcych strach i egoistycznego, manipulujàcego ducha. Wchodzimy
w nowy obszar istnienia, który ca∏kowicie odmieni ewolucyjnà podró˝ ludzkich istot i planety Ziemi. Moje s∏owa nie sà utopijne. Przemawiam do was
praktycznymi i prawdziwymi s∏owami. To, co uwa˝acie za utopi´ jest wielkà
rzeczywistoÊcià w innych obszarach wszechÊwiata, poniewa˝ opiera si´ na
Boskiej Utopii Sta∏ego Ponownego Stwarzania Nieskoƒczonej Mi∏oÊci Boga.

