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Z plazmowego centrum Galaktyki, skąd wypływają energie oddziałujące teraz na przebieg
waszej ewolucji, witają was Alfa i Omega, rodzice-bogowie waszej Galaktyki.
Pierwszy raz kontaktujemy się z wami poprzez tę stronę internetową, która wpływa na wasze
trójwymiarowe umysły, nawet jeśli wydaje się to wam niemożliwe.
Nie bądźcie zaskoczeni energetyczno-wibracyjnym oczyszczaniem, mającym teraz miejsce na
waszej planecie. Epicentrum oddziaływania znajduje się w plazmowym jądrze Galaktyki, gdzie
wytwarzana jest teraz wielka kosmiczno-ewolucyjna mutacja. Miliony lat temu, zanim jeszcze wasza
planeta osiągnęła punkt, w którym możliwe było zaistnienie życia, bogowie opracowali plan
doprowadzania do równowagi kwadrantu wewnątrz galaktyki przechodzącej energetyczno-wibracyjny
kryzys. To właśnie dzieje się teraz z waszym kwadrantem, który jest tworzony przez różne systemy
słoneczne.
Wszechświat składa się z nieskończonej ilości ewolucyjno-utopijnych struktur, z których każda
jest równie ważna. Celem ich istnienia jest wyrażenie twórczej siły Boga poprzez braterską
współpracę, harmonię, rozkwit i miłość. Jeśli te zasady ewolucyjnego postępowania nie są stosowane,
wtedy powstaje energetyczny chaos powodujący zaburzenia i dezintegrację całej struktury
Wszechświata. Z tego powodu niezbędna jest zdecydowana opieka , kontrola i doprowadzanie do
równowagi obszarów zaburzających równowagę całości. Zajmują się tym kosmiczne istoty pełne
mocy, które są do tych obowiązków wyznaczane przez Wielką Hierarchię Wszechświata, tak aby
wszystko funkcjonowało w jak najlepszym porządku.
Cały Wszechświat ma swój określony cel, który znany jest tylko Wielkim Kosmicznym
Regentom. Jeśli w jakimś punkcie następuje odstępstwo od normalności, destabilizujące cały
kosmiczny mechanizm, musi ono zostać naprawione. To właśnie dzieje się teraz, a wasza planeta i
System Słoneczny podlega oddziaływaniu energii wytwarzanych w kwadrancie naszej galaktyki,
znanej wam jako pas antymagnetyczny lub „Bond Line”.
Dawno temu, kiedy ewolucyjna szkoła na Ziemi zaczęła dopiero funkcjonować, bogowie
wysłali specjalne istoty, aby kierowały nią i stworzyły fundament ewolucyjny, pozwalający nie
chcącym podporządkować się prawom Wszechświata istotom na ewoluowanie i transformację w tym
miejscu. Od tamtej pory nastąpiło wiele różnych wydarzeń, ciągle ukrytych dla was w zagięciach
symbolicznego czasu, w którym żyjecie. Mówimy o eonach, w stosunku do których sekwencje
relatywnego czasu są symbolicznymi wydarzeniami w nieskończonej kosmicznej rzeczywistości.
Planeta Ziemia stała się miejscem duchowego treningu i sposobności wcielania się dla istot o
wstecznych tendencjach, nie przestrzegających twórczych i spójnych praw Wszechświata. Istniało

wiele cywilizacji, których wasi naukowcy, antropolodzy i historycy nie byli wstanie odkryć, ponieważ
nie istnieją żadne dowody na ich istnienie. Ziemia wspaniałomyślnie kontynuuje swoją misję,
udzielając gościny i dając sposobność do doskonalenia siebie wstecznym istotom, w nieustającym
procesie ewolucji. W Kronikach Akaszy Ziemi można znaleźć wszystkie okresy i procesy ewolucji,
które wniosły wkład w ustanawianie kosmicznego porządku i umożliwianie transformacji istotom o
niskim poziomie wibracji.
W twórczym i badawczym duchu, bogowie uaktywnili niebieską ewolucyjną sferę, mogącą
wyprodukować specjalną energię doprowadzającą do transmutacji i zrównoważenia kwadrantu waszej
Galaktyki. Można powiedzieć, że Ziemia została skonstruowana jako przetwornik energii
uaktywnianych przez istoty o tendencjach antagonistycznych i destrukcyjnych. W czasie trwania
wszystkich cykli ewolucji bogowie zawsze interweniowali, czasami bezpośrednio, czasami nie.
Przeróżni emisariusze, nauczyciele i reprezentanci Wyższych Sfer byli przysyłani, aby nadzorować
proces ewolucyjny. Wszystkie ewolucyjne eksperymenty, prowadzone na Ziemi przez bogów, służyły
zawsze ulepszeniu ziemskiego systemu.
Można zapytać dlaczego tyle różnych przemian, konfliktów i pozaziemskich inwazji miało
miejsce na Ziemi? Czy wydarzenia te były przypadkowe, czy też były częścią perfekcyjnie
zorganizowanego programu? Wszelkie znaleziska waszych naukowców dotyczą maksymalnie pięciu
tysięcy lat. Cała reszta ludzkiej historii pozostaje w kwestii spekulacji i przypuszczeń. Niektóre
znaleziska zostały przez badaczy źle zinterpretowane, najczęściej w celu zaspokojenia ich osobistych
ambicji. Powstało tak wiele różnych teorii. Niektóre z nich były do pewnego stopnia spójne i bardzo
przekonujące. Jednak ludzkość była zdolna do odkrycia niewielkiej części rzeczywistości zapisanej w
Kronikach Akaszy.
Istniało wiele cywilizacji, generacji i niezliczonych ludzkich grup w burzliwych i zagadkowych
dziejach ewolucji na powierzchni waszej planety. Pomimo tego, planeta Ziemia kontynuuje swój
proces i swoją misję pozwalając na okresową zmianę szkolnych klas w zależności od potrzeb
studentów i okoliczności. W dziejach Ziemi zaistniały momenty chwały, upadku i odradzania się , ale
nie Ziemi jako ewolucyjnej istoty. tylko istniejącej na niej struktury różnych programów nauczania.
Ważne jest to, że Ziemia jako kosmiczna istota wypełniała zawsze ewolucyjne zobowiązanie, które
polega na udzielaniu gościny istotom kosmicznym, o niskiej częstotliwości wibracji.
Było tak wiele istot, które przewinęły się przez lekcyjne klasy, uważając się za właścicieli,
dyrektorów i gwiazdy kosmicznego ewolucyjnego dramatu. Cóż stało się z nimi i z ich cywilizacjami?
Wszystkie te istoty przebyły soją ewolucyjną podróż, a Ziemia, pozostając wspaniałomyślną i
niewzruszoną, stale udostępnia swoje lekcyjne klasy w celu podnoszenia wibracji jej uczniów.
Niektórzy czerpią z tej nauki ogromne korzyści, inni ciągle pozostają przy swoim myśleniu, że cel
pojawiania się na Ziemi jest zupełnie inny, i służy przede wszystkim zaspokajaniu własnych potrzeb.
Ziemia obserwując działania tych grup ludzi, którzy pragną mieć nad nią kontrolę, pozostaje
niezależna. Jest ona strukturą będącą pod kontrolą kosmicznej ewolucji, a nie obiektem służącym
eksploatacji i dominacji istot będących na etapie duchowego odkupienia siebie.
Cała ewolucyjna podróż była zawsze nadzorowana i obserwowana przez Wyższe Sfery
Istnienia. Jaka była ich rola w całym tym procesie? Odpowiedź jest prosta: pozostawanie za zasłoną i
nadzorowanie całego procesu ewolucji planety. Czasami wielkie kosmiczne istoty osobiście
interweniowały, prowadząc nauczanie duchowej alchemii dla niektórych grup ludzi.
Teraz, u progu Trzeciego Tysiąclecia, z epicentrum Galaktyki, my, rodzice-bogowie zwracamy się do
was z przesłaniem pełnym inspiracji i refleksji. Powrót bogów oznacza otwarcie boskiej świadomości
w was samych. Uaktywni się ona tylko poprzez zrozumienie, że to jest właśnie wasza rzeczywista
natura i że jesteście częścią ewolucyjnej spirali wznoszenia się. Nie przychodzicie na Ziemię, aby

budować ogromne budowle i karmić wasze egoistyczne i destrukcyjne ambicje, ale aby współpracować
z kosmicznym programem ewolucji. Waszym celem nie jest podporządkowywanie, manipulowanie i
eksploatowanie innych królestw, stworzeń i ludzi, ale pokojowe współistnienie, życie w zgodzie i
tworzenie coraz większej harmonii, miłości i doskonałości. Nie przybywacie tutaj, aby zaspokajać
potrzeby waszego mentalnego ego, wzniecać wzajemne urazy, brak harmonii i wszelkie konflikty z
współistniejącymi istotami, ale aby uczestniczyć w duchowym rozwoju ludzkości.
Bogowie, czyli istoty o boskiej mentalności, to takie istoty, których wibracja jest zgodna z
kosmicznymi prawami, zawsze szukające punktu wspólnego, dążące do porozumienia, zrozumienia
innych, braterskiej współpracy przynoszącej korzyści dla całej uniwersalnej społeczności. Dążąc do
wspólnego dobra, rozbudzacie waszą boską naturę wibrującą w częstotliwości miłości, bezinteresownej
służby będącej źródłem radości, mądrości i wieczności. Energię, którą marnujecie na zaspokojenie
osobistych ambicji, możecie, opierając się na wskazówkach z Wyższych Sfer Istnienia, skierować na
zrozumienie innych, porozumienie i współpracę z kosmicznym porządkiem. Ciągle nie pojmujecie
tego, że dopiero zapominając o sobie i poświęcając siebie dla innych, odkrywacie nieograniczone
źródło radości i wewnętrznej satysfakcji. Nie jesteście w stanie tego doświadczyć podporządkowując
się potrzebom mentalnego ego. Prosimy, nie bądźcie istotami, które pragną zaspokoić wyłącznie
własne potrzeby kosztem cierpienia innych. Wasza wibracja powinna być tak wysoka, aby mogła
zaćmić ego i abyście byli w stanie uaktywnić Istotę Światła wewnątrz was. Ona jest źródłem
nieskończonej radości, wibruje w częstotliwości miłości i bezinteresownej służby.
Bóg mieszka wewnątrz was i napełnia się czystą energią służby i miłości uaktywnianą poprzez
akty doskonałości i boskiej twórczej mocy. Wszyscy jesteście bogami, których boska mentalność
została przykryta warstwami mentalnego ego przeciwnego twórczej ewolucji. Za każdym razem, gdy
odrzucacie połączenie z Bogiem wewnątrz was, wytwarzacie spiralę nie harmonijnej energii,
przykrywającej waszą duchową świadomość gęstym osadem. Wszystko co wydarza się na Ziemi, jest
wynikiem upadku tych, którzy zanurzeni w falach mentalnego ego chcą tylko dominować,
manipulować i wyzyskiwać innych. Duchowa hojność jest nieodłącznym atrybutem waszej boskiej
natury. Jednak kiedy zapominacie o swoim połączeniu ze Stwórcą, hojność ta przemienia się w egoizm.
W Trzecim Tysiącleciu wasza zdolność do przywoływania, wywoływania i zwoływania
powrotu bogów, w celu przebudzenia waszej boskiej świadomości, przejdzie test sprawdzający.
Wewnętrzni bogowie powracają, kiedy przejawiacie cechy hojności, uczciwości, szczerości,
wspaniałomyślności, tolerancji, zrozumienia, współczucia, mądrości, pokory i bezinteresownej służby.
Wtedy właśnie uaktywniacie kosmiczną, duchową świadomość, która jest nieodłączną częścią
wszystkich stworzeń podlegających ewolucji. Tego właśnie oczekujemy od was i nie chcemy, aby były
to z waszej strony rozważania teoretyczne, ale abyście przejawiali te cechy w każdej chwili waszego
życia. Tylko wtedy zostaniecie zaproszeni do uczestnictwa w Kosmicznej Radzie Ewolucji, razem z
tymi, którzy osiągnęli oświecenie, czyli boskie przejawienie w ich życiu. Musicie zmienić swoje tak
pielęgnowane, przestarzałe ludzkie ubranie, na szaty bogów przynależne waszej Wewnętrznej Istocie.
Stanie się to wtedy, gdy zaczniecie wibrować zgodnie z duchową, kosmiczną świadomością opartą na
miłości, harmonii i doskonałości.
Przestańcie działać jak kierujące się tylko instynktem istoty i przyłączcie do siebie kosmiczne
kody ewolucji, a zostaniecie obdarowani przynależnym wam szacunkiem i staniecie się tym czym w
istocie jesteście: kosmicznymi bogami w boskiej służbie, którzy pokonali sferę ewolucyjnego
eksperymentowania poprzez wzniesienie się do świetlistych i twórczych sfer miłości, tworząc wokół
siebie światło, harmonię i zrozumienie. Tylko wtedy odkryjecie czystość waszego pochodzenia i
zrozumiecie, że Bóg i Wszechświat są esencją waszej Wewnętrznej Istoty.
Bogowie powrócili i są tutaj, aby otworzyć wam drzwi prowadzące do boskiego planu
doskonałości, gdzie miłość, służba, piękno i radość doświadczane są przez jednostkę, gdy ta z własnej

woli staje się narzędziem w rękach Boga.
Koniec przekazu...

