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Niech duchowe światło Kosmicznego Stwórcy nasyca wasze umysły i serca, aby pokój,
szczęście i harmonia płynęły nieprzerwanym strumieniem w waszym życiu.
Doświadczanie (odczuwanie) wewnętrznego światła ma miejsce wtedy, gdy myślicie o nim i
odczuwacie je z pełnym przekonaniem, gdyż taka jest właśnie wasza prawdziwa tożsamość. Jesteście
tacy, jakie są wasze myśli i jak wyrażacie te myśli poprzez uczucia, które kształtują się w
zdarzeniach i doświadczeniach waszego życia. Ważne jest, abyście zrozumieli mechanikę waszych
umysłów, myśli i emocji, gdyż są one narzędziem pomagającym w osiąganiu ewolucyjnych i
duchowych postępów. Dlaczego jesteście istotami światła? Dlatego, że pochodzicie od Boga, Źródła
Boskiego i Nieskończonego Światła, które nasyca i utrzymuje Wszechświat. W waszym Układzie
Słonecznym znajduje się Słońce. Słońca istnieją we wszystkich Układach Słonecznych i otrzymują one
energię świetlną z Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata będącego źródłem kosmicznego
tworzenia. Bez światła nie byłoby życia, a wszystkie słoneczne gwiazdy, z których zbudowany jest
kosmos, stanowią kopie i symbole manifestacji twórczej siły Boga we Wszechświecie. Te źródła
słonecznego światła wypromieniowują energetyczne, wibracyjne kody, fundamentalne dla ewolucji
oraz transformacji niższych i wyższych ciał wszystkich istot oraz struktur atomowych i subatomowych
Wszechświata. Poprzez te źródła energii fotonów, istnieje łączność oraz komunikacja pól
grawitacyjnych i elektromagnetycznych Wszechświata. Promieniowania fotonowe są odpowiedzialne
za projektowanie i nadzorowanie genetyki ewolucyjnej żywych gatunków w kosmosie; tworzą
psychiczno-emocjonalną i energetyczną więź wśród zbiorowej podświadomości istot na planetach, w
systemach słonecznych oraz galaktykach Wszechświata.
Wszechświat jest zespołem sieci fotonów światła, które uaktywniają jego pola grawitacyjne i
elektromagnetyczne. Dlatego wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. We wszechświecie nie istnieje
energetyczne ani wibracyjne oddzielenie, dlatego, że działa On jak spójna i współzależna jednostka.
Rzekome oddzielenie albo ograniczenie ewolucyjne ma miejsce wówczas, gdy zapominacie o waszym
boskim rodowodzie oraz indywidualnej boskości, którą jest każdy z was. Przekraczacie teraz pas
antymagnetyczny galaktyki, a wasz Układ Słoneczny doświadcza ogromnej ewolucyjnej mutacji
zaprojektowanej tysiące lat temu. To początek wielkiego ewolucyjnego cyklu, który pozwoli wam czuć
i działać jak istoty nieśmiertelnego światła obdarzone mocą, by zmieniać rzeczywistości wirtualne, w
których jesteście zanurzeni i zestrajać się z sekwencją Wielkiego Kosmicznego Przebudzenia,
przepowiadanego przez mędrców i mistrzów wielkich duchowych tradycji waszej planety.
Dlaczego tak istotne jest, abyście wczuwali się w wewnętrzne światło? Dlatego, że jest ono
mechanizmem łączności i aktywacji wyższych ciał, za pośrednictwem których będziecie mogli
zainstalować fotonowe kody ewolucji galaktycznej, które zaczną promieniować z dużą
intensywnością w roku 2012 na waszej planecie. Doświadczacie tego, czym w rzeczywistości
jesteście, bo nieskończona inteligencja waszego Wyższego Ja podejmuje się kierowania wszystkimi
aspektami waszego fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i duchowego rozwoju. Gdy

promieniowania pochodzące z plazmowego centrum waszej Galaktyki uderzą w Słońce waszego
Układu Słonecznego, nastąpi zmiana pól grawitacyjnych i elektromagnetycznych waszej planety oraz
mutacja waszych ciał biologicznych. To będzie preludium, które wyznaczy przejście do piątego
ewolucyjnego wymiaru waszej cywilizacji i międzywymiarowego otwarcia waszych wyższych ciał.
Ponadto, w konsekwencji zmiany pól grawitacyjnych i elektromagnetycznych Ziemi, będzie miało
miejsce odnowienie ukształtowania waszej planety. Nie będzie to miało nic wspólnego z żadnego
rodzaju apokalipsą. Będzie to ewolucyjna odnowa planetarna, podobna do procesu wzrostu i przemiany
waszych ciał fizycznych, zaczynającego się w momencie zapłodnienia i trwającego do ich rozpadu.
Nie musicie się niepokoić, gdyż hierarchia waszej Galaktyki już ustanowiła plan działania i
pomocy dla Ziemi, za pośrednictwem członków Międzygalaktycznej Konfederacji. Powinniście zacząć
synchronizować się psychicznie i emocjonalnie z wyższymi parametrami ewolucyjnymi, które
uaktywniają się i instalują na waszej planecie. Metodologia jest prosta, skuteczna i bezpieczna; należy
zacząć wczuwać się w światło w waszym wnętrzu. Jak realizuje się ten proces?
1. Wizualizujcie kulę bardzo intensywnego złotego światła w waszym płacie czołowym.
2. Stopniowo, zobaczcie, jak kula ta łączy się z energetyczną i eteryczną manifestacją waszego Słońca.
3. Następnie wizualizujcie, jak kula złotego światła schodzi do waszego splotu sercowego i emituje
cząstki złotego światła.
4. Teraz zobaczcie, jak kula spływa do splotu słonecznego i zaczyna wypromieniowywać cząstki złotej
energii, którą intensywnie odczuwacie, i która generuje uczucie ciepła oraz światła w całym
waszym ciele.
5. Wizualizujcie jak złota kula projektuje światło i łączy się z waszym Słońcem, które w tym samym
czasie wysyła mnóstwo cząstek złotego światła rzutując promień światła w waszym kierunku i
nasycając całe wasze ciało energią fotonową.
6. Wizualizację róbcie po wschodzie i przed zachodem Słońca, gdyż wówczas ma miejsce najsłabsze
działanie ultrafioletu, a wasze umysły mogą wchłonąć plazmatyczne energie fotonów słonecznych.
Zawsze bądźcie świadomi tego, że posiadacie moc tworzenia i doświadczania każdego
pożądanego zdarzenia czy sytuacji. Jak już wspomniałem, mechanizmami ewolucji oraz duchowego
wzrostu są wasze myśli, przekonania i uczucia, kształtujące te rzeczywistości, których pragniecie
doświadczać. Obecnie wasze myśli, przekonania i uczucia są podporządkowane wirtualnym,
negatywnym, wstecznym wzorcom, zgromadzonym w waszej twórczej podświadomości. Z tego
powodu niezmiernie ważne jest, abyście nauczyli się w sposób świadomy i konstruktywny zarządzać
swymi myślami i emocjami. Poglądy, które odżywiają i uaktywniają wasze myśli oraz uczucia
wymagają waszej pełnej uwagi i skupienia energii, byście mogli kontrolować oraz zmienić te, które są
dysfunkcjonalne. A jak można rozpoznać dysfunkcjonalne przekonania? Są to te, które nie budują
harmonii, pokoju, piękna, szczęścia, miłości i bezinteresownej służby dla wszechświata i Boga.
Jesteście architektami waszej ewolucji, zatem niezbędne jest, abyście nauczyli się używać
mądrze i konstruktywnie waszej siły twórczej, która przejawia się poprzez wasze przekonania i
myśli. Siły inwolucyjne, kontrolujące waszą planetę, wpoiły wam wiele negatywnych doktryn
zaszczepiając wsteczne pojęcia, wartości i nawyki. Było to możliwe dlatego, że nie stosowaliście
rozeznania i możliwości osobistego, wolnego wyboru, by poznawać harmonijne i rzeczywiste wzorce
ewolucji, będące aksjomatami we Wszechświecie. Oczywiście nie ponosicie za to pełnej
odpowiedzialności. Siły inwolucyjne wykonały dobrą pracę ukrywania informacji przekazywanych

wam za pośrednictwem wielkich wtajemniczonych i uczonych mistrzów przeszłości oraz duchowych
tekstów wielu tradycji planety. Przemiana i wewnętrzny wzrost ma miejsce, gdy pojawia się potrzeba
połączenia z Boskim Źródłem i doświadczania kosmicznej ewolucji z perspektywy miłości, służby oraz
kosmicznej jedności
Obecnie wasza ludzkość jest już przygotowana do duchowego wzniesienia, ponieważ zbiorowa
i planetarna podświadomość odczuwa potrzebę zestrojenia się z dynamiką wyższej ewolucji. Gwiezdne
portale międzywymiarowej ewolucji już są otwarte i gotowe, by was wchłonąć oraz zainstalować
energetyczne i wibracyjne kody piątego wymiaru, które pozwolą wam zrozumieć, kim jesteście i jaki
jest cel waszej kosmicznej ewolucji.
Odczuwanie (doświadczanie) światła w waszym wnętrzu to metafora, oznaczająca świadomość,
przyjęcie odpowiedzialności i zestrojenie z wzorcami duchowego, wodnikowego wzrostu. Umożliwia
wyzwolenie się z łańcuchów dysfunkcjonalnych energii archetypów myśli oraz wstecznych emocji
zainstalowanych w waszej twórczej podświadomości. Jako że jesteście repliką światła Ojca
Kosmicznego, macie zdecydowanie, w nieunikniony sposób uaktywniać światło swego Wyższego Ja i
promieniować nim. Gdy ta aktywizacja się zsynchronizuje, w końcu grudnia 2012 będą uaktywniać się
wszystkie planetarne czakramy, które zrównają się z międzywymiarowymi portalami, kreując na Ziemi
oczyszczenie elektromagnetyczne i grawitacyjne. Będzie to moment przepowiedziany przez mędrców i
strażników kultur waszej planety. Wtedy nastąpi synchronizacja z punktem zero waszej Galaktyki oraz
wielkie odrodzenie oraz przemiana planety i ludzkości. Więc, ukochani bracia wszechświata, czeka
was wspaniała, piękna i transformująca przyszłość, którą powinniście przywoływać począwszy od tej
chwili, aby boskie uświęcenie oraz planetarna konwergencja harmoniczna stały się rzeczywistością w
waszym życiu. Wniebowstąpieni Mistrzowie i cała hierarchia waszej Galaktyki czekają, gdyż
ukończone zostały przygotowania do Wydarzenia Wielkiej Ewolucyjnej Zmiany na waszej planecie.
Jesteście boskim światłem zaprojektowanym by kochać, czuć i wyrażać miłość Boga oraz przejawiać
jego boskie atrybuty i nieskończoność we wszechświecie w każdej przestrzeni i czasie, w jakim się
znajdujecie. Zawsze musicie pamiętać, że jesteście nieśmiertelni, niezniszczalni; podlegacie
duchowej mutacji, która stanowi część kosmicznego planu ewolucji; żyjecie na Ziemi, aby wasze
światło rozchodziło się na wszystkie strony świata i rozprzestrzeniało się na inne płaszczyzny
wyższej ewolucji. Dlatego też zacznijcie odczuwać światło znajdujące się w waszym wnętrzu, gdyż
ono będzie was prowadzić do pełni szczęścia oraz twórczej i boskiej harmonii, którą w istocie jesteście.

