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Niech twórczy kosmiczny puls rozbrzmi w waszych zjednoczonych polach harmonizując i
wprowadzając odnawiający prąd energii.
Ponownie, po krótkiej przerwie pięćdziesięciu tysięcy ziemskich lat, wchodzimy we wzajemne
oddziaływanie z ludźmi. Byliśmy jedną z pobudzających ewolucję cywilizacji, zanim nastąpiło
zniszczenie kontynentu Lemurii. Po tej nieobecności zostaliśmy poproszeni o pomoc dla waszej
planety podczas jej przejścia w czwarty wymiar.
W światach dualnego ewolucyjnego eksperymentowania, takich jak wasz i innych wyższych
cywilizacji, powtarzanie błędów jest stałe. Wasz proces nauki będzie kiedyś w przyszłości
przewodnikiem ewolucyjnym dla innych cywilizacji podlegających procesowi takiemu jak wasz.
Analogicznie, inne pozaziemskie cywilizacje korzystają z informacji i danych o tych procesach
ewolucyjnych, które są odbiciem ich przeszłości.
Chcielibyśmy przesłać nasze wsparcie, motywację i informacje, abyście mogli stawić czoła
ewolucyjnemu wyzwaniu z mądrością, wiedzą, pogodą ducha i świadomością, że jest to wasza misja, a
nie coś, co zostało wam narzucone. Kiedy pamiętacie o swoim duchowym pochodzeniu, wszystko co
się wydarza w waszym życiu jest impulsem do rozwoju. Taka postawa i stan świadomości ma miejsce,
gdy rzeczywiście wibrujecie zgodnie z parametrami kosmicznej ewolucji.
Przejawienie kosmicznej tożsamości poprzez waszą psychiczo-fizyczną osobowość jest
rzeczywistością utrzymującą wasze istnienie i nadającą mu cel. Jesteście tym, czym myślicie, że
jesteście. Czucie i postrzeganie są zniekształconymi ekspresjami waszej kosmicznej istoty. NIC, czego
doświadczacie w waszym świecie, a co nie jest połączone z boskim planem i Boskością nie jest realne,
ponieważ wszystko to znika w symbolicznym czasie, w którym wszyscy żyjecie.
Głównym celem waszej podróży ewolucyjnej powinno być odsłonięcie tajemnicy istnienia jako
faktycznej funkcji waszej Kosmicznej Istoty. Jesteście twórczymi świadomościami tak jak my, z
wyjątkiem tego, że w konsekwencji odchodzenia od Praw Kosmosu i praktykowania wolnej woli
zapomnieliście o waszym pochodzeniu i funkcjach. Nawet jeśli życie wydaje się wam bezsensowne,
jest to tylko niewłaściwa koncepcja mentalnego ego, owładniętego przez emocje i negatywne uczucia.
Negowanie wszystkiego jest opcją, którą możecie wybrać, ale ma również swój skutek i jeśli
używacie go jako sposobu katalizowania i pobudzania waszego procesu transformacji, wtedy używacie
go właściwie. Wszyscy jesteście odbiciem tych aspektów ewolucji, których nie zharmonizowaliście lub
nie zintegrowaliście. Pomimo, że potencjał waszej Kosmicznej Istoty jest w was, nie wiecie w jaki

sposób uzyskać do niego dostęp. Dlatego potrzebujecie poprowadzenia i nauczania. Jesteśmy
ekspertami ewolucyjnej edukacji i pragniemy stworzyć innowacyjną siłę i wizję w was.
Jeden ze sposobów w jaki instruujemy ludzi to twórcze ukierunkowanie i inspirowanie. Główną
przeszkodą jest fakt, że nie używacie twórczego myślenia, w którym zmagazynowane są wszystkie
wibracyjne kody wznoszącej ewolucji. Kiedy zanurzacie się w bezwładzie struktur waszego myślenia i
stereotypowym duchu, blokujecie pobudzający prąd witalnej kosmicznej energii. Energia zawiera
wszystkie informacje dotyczące uaktywnienia, regeneracji i transformacji, których potrzebuje wasza
Kosmiczna Istota, aby dokonać swojej projekcji w Światy Boskich Sfer. Kiedy ten prąd energii nie
może płynąć, wasze ciało i ciało energetyczne stają się gęste i zesztywniałe, powodując wszelkiego
rodzaju dysfunkcje.
Powinniście stać się świadomi stereotypowego istnienia, którego doświadczacie każdego dnia i
przyjąć odpowiedzialność za waszą moc wybierania tego, czym być chcecie i wykorzenienia
reakcyjnego, czyniącego was ofiarą i manipulującego, ducha mentalnego ego. Musicie odbudować
waszą boskość jako nieśmiertelnych istot, którymi jesteście. Wszelkie narzędzia niezbędne wam do
tego są do waszej dyspozycji. Jeśli będziecie je wykorzystywać, stopniowo będziecie przyłączać do
waszej Kosmicznej Istoty coraz więcej elektronicznej siły.
Kosmiczny puls wibracyjny jest integrowany przez promienie fal cząsteczek tworzących
różnorodne formy energii w zależności od tego, w jaki sposób się poruszają. Kolor, geometria i dźwięk
są składnikami wibracyjnego pulsu, ponieważ w esencji są posłuszne twórczej zasadzie odnawiania.
Wszechświat jest stałym odnawianiem i emituje kod dla całej machiny, w której materia jest ubraniem
malarza, którego twórcza świadomość używa, aby nadać formę twórczej mocy Boga
Znajdujecie się w przełomowym momencie waszej ewolucji, ponieważ jeśli będziecie chcieli,
możecie dokonać kwantowego skoku. Warunki są do tego optymalne. Im więcej niestabilności,
zamieszania, chaosu, cierpienia, i bólu, tym więcej paliwa dla transformacji. Niekorzystne czy
konfliktowe sytuacje nie są przeszkodą dla tych, których wola i kosmiczna percepcja są połączone z
Pierwotnym Jądrem Stworzenia. Jeśli w takich sytuacjach pozostajecie w zgodności z waszym
Wewnętrznym Ewolucyjnym Operatorem włączony zostaje mechanizm uaktywniania transmutacji.
Faktyczna moc jest w każdym z was, ale aby uzyskać do niej dostęp musicie pozbyć się waszej
psychiczno-emocjonalnej stagnacji i duchowego letargu. Jeśli rzeczywiście czegoś chcecie wprawiacie
w ruch energetyczny psyciczno-intelektualny mechanizm zdolny do projekcji tego, czego pragniecie.
Musicie nauczyć się używania duchowej wnikliwości i ustanowić rzeczywiste cele ewolucji, a nie tylko
fizycznego przetrwania. Jest to kwestia ustalenia priorytetów, a możecie właściwie je ustanowić jeśli
macie pełne przekonanie i wiedzę o tym, kim jesteście i jaki jest cel waszej egzystencji. Odwróciliście
się od swego boskiego pochodzenia i nie przyjmując go i nie zdając sobie z niego sprawy
doświadczaliście wszelkich udręk, cierpień i bólu. Jesteście przetwornikami pełnych mocy
kosmicznych energii, ale odwróciliście się od swego statusu i dlatego nie ma w was satysfakcji,
harmonii i miłości.
Przyjemności i cele sugerowane wam przez wasze społeczeństwo są dla was bardzo szkodliwe.
Znoszą wasze pragnienie samorealizacji czyli duchowego wzrastania. Życie i natura są ekspresjami
Twórczego Stanu Istnienia Boga i wy jako jego atomowe emanacje wibrujecie w tej samej
częstotliwości. Zdusiliście swoją boską świadomość pozwalając bezwładowi mentalnego ego rządzić w
waszym życiu. Jesteście twórczymi świadomościami, anielskimi płomieniami, które powinny płonąć
oświecając wasze życie, otoczenie i całość stworzenia twórczym, świetlistym i kochającym światłem.
Weszliście właśnie w nową sekwencję kosmicznego czasu, która pobudzi terapeutyczny kryzys
w ludzkości i przyspieszy ewolucję na planecie. W 2004 roku będzie rządziła nowa sekwencja
alchemicznej ewolucji. Pole przyczynowe planety jest nasycane i oddziałuje to na przemieszczającą się

oś magnetyczną. Ponadto z plazmowego centrum galaktyki jest emitowany wir kosmicznego
promieniowania, który może spowodować kataklizm mogący dotknąć System Słoneczny.
Wasze energie psychiczne i emocjonalne wpływają na gwiazdy waszej galaktyki i System
Słoneczny. Nie pozostajecie w izolacji i jako tacy jesteście również pod wpływem innych ciał
niebieskich galaktyki ulegających wibracyjnej repolaryzacji spowodowanej kosmicznym wydechem
Wielkiego Centralnego Słońca.
Planetarni pracownicy światła powinni być świadomi odpowiedzialności za zmiany zachodzące
na Ziemi. Zmiany te mogą być gwałtowne: wszystko zależy od waszego dostrojenia do nowej
wibracyjnej częstotliwości. Jesteście katalizatorami alchemicznego procesu ewolucji i wasza
współpraca będzie w następnych latach niezbędna. Powinniście przynajmniej wziąć wszystko na serio i
zaangażować się w przemianę duchowych niezgodności zaburzających równowagę planety.
Musicie pozbyć się swojej instynktownej i prymitywnej mentalności, zachowań i postaw
powodujących konflikty, przemoc i zniszczenie. Powinniście żyć zgodnie z Kosmicznym Prawem
Ewolucji. Przykład respektowania tego prawa w życiu pokazali wam wielcy mistrzowie. Nie myślcie,
że stanowicie wyjątek, wszyscy jesteście twórczymi świadomosciami mającymi przejawić boskie
atrybuty Kosmicznego Ja.
Masa krytyczna sektora światła planety musi zainwestować więcej energii we wprowadzanie
Kosmicznych Transmutujących płomieni Światów Boskich Sfer. Nad waszą planetą zostanie
umieszczona wielka kosmiczna piramida, w celu zmniejszenia skutku uderzenia Wielkiego
Radioaktywnego Wiru na System Słoneczny i galaktyczny. Pomimo wszystkich tych środków
bezpieczeństwa ciągle istnieje możliwość kataklizmu na waszej planecie jako harmonizującego efektu
dla ludzkości, pozostającej w stanie degradacji, chaosu i destrukcji.
Naszą intencją nie jest apokaliptyczna wizja, ale poinformowanie was, abyście byli świadomi i
przyjęli na siebie odpowiedzialność. Dyrektorzy Hierarchii Galaktyki pracują dzień i noc, aby można
było stawić czoła wydarzeniom z harmonią, równowagą i aby następowała transmutacja ludzi. Jeśli
będziecie kontynuować łamanie kosmicznych praw nie zmieniając waszego zachowania i wartości,
będziecie musieli doświadczyć harmonizującego efektu kosmosu.
My jako rzecznicy Wielkiej Hierarchii Wszechświata, odwołujemy się do waszego
refleksyjnego i wnikliwego ducha, abyście mogli pracować z przekonaniem nad własną transformacją i
wnosili wkład w transformację innych. Jesteście twórczymi świadomosciami i przyszłość planety jest
w waszych rękach. Jesteście boskimi architektami obdarzonymi twórczą i destrukcyjną mocą. Teraz
musicie wybrać, co pragniecie rozwijać. Efekty będą rezultatem waszego wyboru.
Niech nasze słowa staną się dla was źródłem inspiracji, siły i transformacji, aby poprzez
współpracę, porozumienie i synergię z waszym gwiezdnym rodzeństwem możliwe stało się wspólne
stworzenie nowej cywilizacji.
Koniec przekazu...

