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Z nieskończoności kosmosu, pozdrawiamy was z Alfa Centauri. Jesteśmy Braterstwem
Gwiezdnego Kwarcu. To dla nas wielki zaszczyt kontaktować się z wami, Eksperymentatorzy Ewolucji
z Drogi Mlecznej, która jest jedną z najpiękniejszych galaktyk. Istnieje w niej około 320 milionów
gwiazd.
Wszechświat jest jak ogromna bańka pływająca w oceanie transmutującego świadomego
światła. Jeśli popatrzylibyście z boku, ujrzelibyście coś w rodzaju ogromnego skupiska kul światła
unoszących się w nieskończonym oceanie świadomości, energii i wibracji, doskonale
zharmonizowanych. Wszechświaty wyglądają jak wielki kwiat lotosu umieszczony w
dwunastoramiennej gwieździe. Wszystko we wszechświecie ma cel, nieznane wam na razie znaczenie i
jest przepiękne. Nie jest to coś arbitralnego i informacyjnego jak twierdzą wasi naukowcy, co czyni ich
wnioski uproszczonymi, antynaukowymi i pokazuje, że prawdziwa rzeczywistość nie jest im znana.
My pochodzimy z jednej z takich kul, której wielkość jest dla was niemierzalna, co nie oznacza,
że jest ona nieograniczona. Ma określoną wielkość, którą jako poszukiwacze i kosmiczne inteligencje,
jakimi jesteśmy, znamy. Ustaliliśmy wielkość średnicy naszej kuli na 122 biliony kilometrów.
Wszechświaty są tworzone przez warstwy o różnej energetycznej gęstości, które rozprzestrzeniają się,
aby pomieścić różne poziomy ewolucji, stanów świadomości i energetyczno – wibracyjnych
materializacji, których potrzebują zamieszkujące je istoty.
Wszystko we wszechświecie zbudowane jest z podstawowych elementów takich jak powietrze,
woda, ogień, eter, umysł, inteligencja i ego, z uwzględnieniem tego, że ich ilość zmienia się w
zależności od energetycznej i wibracyjnej stabilności struktury, którą tworzą. Jeśli moglibyście
podróżować do innych części was samych, moglibyście zobaczyć, że znajdują się one na wyższym lub
niższym poziomie. Cały wszechświat znajduje swoje odbicie w waszych niższych i wyższych ciałach,
jesteście jego dokładnym odbiciem. Problemy zaczynają się jeśli nie wibrujecie w zgodności z
wszechświatem i jest to przyczyna wszystkich niezgodności w waszym życiu.
Jedyną rzeczą istniejącą we wszechświecie jest wszechobecna i wszystko przenikająca
Kosmiczna Świadomość, która utrzymuje, rozwija i dezintegruje energetyczno- wibracyjne struktury, z
których się składa. Kosmiczna Świadomość lub Twórcza Zasada projektuje i nadzoruje scenariusz
ewolucji. Dlaczego rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją? Jest to bardzo dobre pytanie, które na pewno

zadawaliście sobie wiele razy i nie byliście w stanie na nie odpowiedzieć. Wasze psychiczne,
intelektualne i fizyczne zdolności są bardzo ograniczone przez trójwymiarową, konkretną, liniową
czasoprzestrzeń. To dlatego, kiedy wasi naukowcy obserwują wszechświat i jego naturalne zjawiska,
interpretują je zgodnie ze swoimi relatywnymi i niedoskonałymi zdolnościami postrzegania.
Dlaczego istnieje relatywność? Ponieważ całość kosmicznego zjawiska jest tworzona przez
dwoistość, utrzymującą jego spójność, wibracje, rozwój i struktury niezbędne dla istnienia jego
świadomej, energetycznej częstotliwości. Można powiedzieć, że całe zjawisko lub rzeczywistość
zależy od innego zjawiska lub rzeczywistości, które współistnieją razem i przyczyniają się do
powstawania nowych sekwencji zjawisk i rzeczywistości. My nazywamy tę strukturę istnienia
Nieprzerwanym Różnorodnym Transmutującym Świadomym Przepływem. Wasi naukowcy mówią o
kwantowej teorii względności wszechświata, ale jest to tylko teoria, która nie może być udowodniona i
nie jest prawdziwą zasadą funkcjonowania wszechświata. Wasi badacze nie mają środków,
możliwości i danych, aby tę teorię udowodnić. Ich hipoteza została opracowana w staromodnych
laboratoriach. Przy pomocy technologii jakie posiadacie niemożliwe jest odkrycie tego, że wszechświat
jest Świadomym Nieustannym Ekspansywnym Przepływem.
Kiedy próbujecie obserwować i odczytywać znaczenie wszechświata i zjawiska życia,
używacie niedoskonałych narzędzi, a wasze zmysły i intelekt są ograniczone i uwarunkowane.
Wszystko, co postrzegacie, czujecie i w co wierzycie, wynika z niewłaściwych założeń, które
zniekształcają rzeczywistość obserwowaną przez was, jak wielki ekran, filtrujący wszystko, co
przechodzi na jego drugą stronę. Cokolwiek wydarza się w waszym świecie, ma określony cel,
niezależnie od tego jak małoznaczącym wam się wydaje. Na waszej planecie żyli wielcy mistycy i
mistrzowie, którzy odkryli metodę właściwego odczytywania zjawiska życia.
W obecnym momencie żyjecie na planie Symbolicznej Abstrakcji. Oznacza to, że wszystko co
postrzegacie jest zniekształcone i ukrywa wiele różnych rzeczywistości współistniejących ze sobą
równolegle. To dlatego nazywamy wasz świat Mitycznym Światem Ewolucji, w którym wszystko jest
postrzegane poprzez zmieniające się symbole i nie pozwala na przejawienie się rzeczywistości
prawdziwej. Jest to zagadnienie, które próbujemy przekazać wam w tej wiadomości. Jeśli zastanowicie
się nad nim, uzyskacie dostęp do nowej wizji życia, która całkowicie zmieni wasz sposób postrzegania.
Wszystko jest oceanem świadomości, która przenika wszystkie atomowe, subatomowe,
elektroniczne, biologiczne i holograficzne struktury wszechświata. Jednakże wy, nie jesteście tego
świadomi, ponieważ wasze widzenie jest ograniczone psychologicznymi uprzedzeniami,
niewłaściwymi koncepcjami i możliwościami waszego intelektu. Jesteście indywidualnymi,
atomowymi świadomościami żeglującymi po nieznanych i nieskończonych falach kosmicznej
ewolucji, bez świadomości tego dokąd zmierzacie. Wasz świat został zaprogramowany na
funkcjonowanie na zasadach nieświadomości, co pozwala wam na doświadczanie tego, co wy
postrzegacie jako realne, ale co realnym naprawdę nie jest.
Dlaczego istnieje postrzeganie Błędnej Rzeczywistości? Aby dać wam sposobność
doświadczenia tego, czym nie jesteście i wejścia we wzajemne oddziaływanie z nieskończoną
różnorodnością manifestacji Siebie, w ramach wolnej woli, którą zostaliście obdarowani. Jesteście
wszyscy nieskończoną ilością iskier wibrującego światła, które wędrują poprzez energetyczne plany
Wielkiej Wibracji Światła Miłości.
Wszystko, co wydarza się we wszechświecie ma za zadanie integrować, doświadczać i
odżywiać źródło nieustannej energii, które stwarza warunki do wspaniałego funkcjonowania, ciepło i
harmonię będące właśnie Miłością. Samo wymawianie tego słowa i wsłuchiwanie się w jego wibrację
otwiera wasze serca i sprawia wewnętrzną radość. To dlatego cały wszechświat porusza się, rozszerza i
przemienia poszukując spirali o takiej wibracji, która ma moc harmonizowania i transmutowania

wszystkich jego niezgodności. Kiedy odnosimy się do Kosmicznej Świadomości, mamy na myśli
pierwotny puls energii, przekładający się na takie terminy jak wibracja, odczuwanie i emocje,
wywołujące w sercu obrazy wszelkiego piękna, harmonii i miłości, które są przejawieniem się w nas
Boga.
Wasza koncepcja wszechświata jest niewłaściwa i nie zjednoczona z Bogiem, co jest błędem.
Wszechświat jest narzędziem, którego Bóg lub Kosmiczna Świadomość używa, aby wyrazić swoją
twórczą moc i wejść we wzajemne oddziaływanie z nami. Dlaczego? Abyśmy otworzyli drzwi do
sekretnej komnaty, w której On jest ukryty i oczekuje nas w ciszy, aby się do nas zbliżyć. Czym jest ta
sekretna komnata? To właśnie jest Miłość - ekspansywna, przemieniająca się, pełna harmonii, piękna i
światła, . Jak myślicie, dlaczego jej symbolem w filozofii, sztuce i poezji stało się serce? Ponieważ w
tym miejscu znajduje się centrum energii, stanowiące punkt dostępu do mądrości, mocy i uniwersalnej
transformacji. W ezoterycznych szkołach, istniejących na waszej planecie, było przedstawiane w
postaci rożnych symboli: potrójnego płomienia, świętego Graala, sześcioramiennej gwiazdy, kształtu
serca, itp. Jednakże wszystkie te symbole nie są w stanie wyrazić złożoności nieustannego przepływu
kosmicznej świadomości.
Wielcy mistrzowie, mistycy i mędrcy byli zdolni uzyskać dostęp do nieustającego przepływu
transformacji i boskiej komunii, wychodząc poza niewłaściwe koncepcje stworzone przez wasz
wirtualny świat. W jaki sposób mogli to uczynić? Poprzez otwarcie centrum serca i połączenie go z
szósta czakrą, co otworzyło im drzwi do kosmicznej świadomości. Aby było to możliwe, musieli
odłączyć się od wirtualnego planu, którym tak jesteście zafascynowani i który trzyma was w pułapce
ewolucyjnego powtarzania. Jest to kwestia przyjęcia innej metody odczytywania kosmicznych kodów
ewolucji i właściwego ich interpretowania. To jest właśnie wewnętrzna transformacja, której niewielu z
was jest w stanie stawić czoła, ponieważ jesteście uzależnieni od powtarzającego się i zniekształconego
życia w Mitycznych Światach Ewolucji.
Wszechświat jest ogromnie skomplikowaną strukturą i zaspokaja również intelektualne i
racjonalne potrzeby tych, którzy zrzekli się połączenia i zestrojenia ze swoim Wyższym Ja. Dla nich
kosmiczna świadomość przekłada się na eksperymentowanie w światach względności W jakim celu?
Aby doświadczyć twórczej mocy Boga, jako Jego wielkiej tęsknoty za doskonałością, poprzez
zapomnienie swojej prawdziwej natury.
W każdej sekwencji ewolucji dana jest wam sposobność wyjścia poza powierzchowne,
względne i błędne postrzeganie rzeczywistości, ale zawsze dajecie się uwieść względności,
prowadzącej do zapomnienia waszego boskiego źródła. W każdym życiu gromadzicie emocjonalne
dane, które wasz intelekt przetwarza poprzez wchodzenie we wzajemne oddziaływania z różnymi
obrazami dwoistości, a których dostarcza wam kosmiczna świadomość. Pomimo, że znajdujecie się w
nieustającym przepływie kosmicznej świadomości, tkwicie w ograniczającym, reakcyjnym
Inwolucyjnym Bezwładzie. Nie słuchacie waszego Wewnętrznego Przewodnika, reprezentanta
Kosmicznej Świadomości, który stara się przyciągnąć wasza uwagę, a to sprawia powstawanie w
waszym życiu wszelkich konfliktów, kryzysów i przeciwności losu. Tendencja do popełniania błędów
jest atrybutem mentalnego ego starającego się zatrzymać was w labiryncie nierzeczywistości.
Jesteście wielkimi alchemikami, którzy zapomnieli o swoim boskim pochodzeniu i stali się
niewolnikami wstecznych tendencji. Wszechświat wydaje się wam tak skomplikowany, odległy i
utopijny, ponieważ głęboko w sobie nie chcecie wibrować w zgodzie z nim lub z Wielkim
Kosmicznym Projektantem, rządzącym przeznaczeniem ewolucji.
Jesteście mikrokosmiczną świadomością, która wchodzi we wzajemne oddziaływanie z
świadomością makrokosmiczną w nieustającym przepływie uczuć, tęsknoty, wiedzy i doskonałości.
Odrzucając boskość i twórczy potencjał znaleźliście się w opłakanej sytuacji. Przyszedł dla was czas,

abyście jeszcze raz zanurzyli się w nieustannym przepływie kosmicznej świadomości i odzyskali waszą
duchową tożsamość otwierając się na świetlistą uniwersalną miłość. Cała nauka i technologia musi
doprowadzić was do tego, ponieważ wasze Ja chce tylko czuć i być tym czym jest. Jako część
Pierwotnego Jądra Miłości nie może zostać zniszczone. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie tracić waszą
energię i twórczą moc na trywialne rzeczy, błądząc po światach ewolucyjnego powtarzania, dopóki nie
przebudzicie się i nie odkryjecie waszej prawdziwej natury.
Niech wizja i wibracja wewnętrznej transformacji stanie się nieodwołalnym i stałym faktem w
waszym życiu, tak abyście pojęli tajemnice waszej egzystencji jako nieśmiertelnych istot światła.
Koniec przekazu...

