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Niech transmutujące wibracje ewolucyjnej kosmicznej geometrii zostaną zainstalowane w
waszych niższych ciałach. Wytworzą one wznoszącą i pełną synergii spiralę uaktywnienia i połączenia
z waszą Boska Esencją oraz hologramem galaktycznym.
Pochodzę z gwiazdozbioru Andromedy, z najważniejszej i najjaśniejszej w tym gwiazdozbiorze
gwiazdy, znanej przez was jako Almak (Almah). Mój ewolucyjny status to kosmiczny logos i jestem
jednym z regentów galaktyk Neus, czyli embrionów wszechświata. To dla mnie wielka przyjemność
wejść dzisiaj z wami we wzajemne oddziaływanie. Jesteście duchowymi przetwornikami energii dla
planety Ziemi, poszukującymi inspiracji oraz instrukcji w jaki sposób przemierzać szlaki kosmicznej
ewolucji.
Macie szczęście, że kosmiczne istoty porozumiewają się z wami. Wymagają tego czasy zmian i
wzniesienia. Nie znaczy to, że w przeszłości taka komunikacja nie miała miejsca, ponieważ nigdy nie
pozostawaliście sami, zawsze byliście w szczegółach prowadzeni i inspirowani przez Wyższe Sfery.
Nie jesteście cywilizacją będącą wtórnym produktem nadzwyczajnej restrukturyzacji zachodzącej w
waszej galaktyce, ale istotą transformacji dotyczącej waszego Systemu Słonecznego i cywilizacji.
Wszystkie przekazywane wam na tej stronie przesłania są kształcące i służą uaktywnieniu
mechanizmów transformacji i duchowego wzrostu. Czasami musimy was skarcić, aby sprowokować
uaktywnienie energii pobudzającej was do czynienia postępów, ponieważ macie tendencje do
pozostawania w zastoju. Jednakże czynimy to z głębokiej miłości. Gdyby tak nie było, nie
chcielibyśmy być tutaj i nie porozumiewalibyśmy się z wami na osobistym poziomie. Pamiętajcie, że
kiedy czytacie te przesłania dzieją się one w rzeczywistym czasie i skierowane są bezpośrednio do
każdego z was, ponieważ tak właśnie funkcjonuje wszechświat.
Przeznaczeniem i celem ewolucyjnej podróży w światach dualizmu jest wasz Alchemiczny
Obserwator czyli inaczej Esencjonalne Ja i jest to coś, co próbujemy uaktywnić. Wszystko czym
jesteście znajduje się w mistrzowskim programie waszego cybernetycznego kompleksu będącego
strukturą zawierającą wasze niższe ciała. Gdybyście byli w stanie ujrzeć całą geometrycznoelektromagnetyczną kompozycję bylibyście zadziwieni ewolucyjnym pierwowzorem stanowiącym o
waszym fizycznym ciele. Jest to doskonale zorganizowana struktura pracująca w oparciu o
elektrochemiczne i geometryczne impulsy, w której niezliczona liczba komórek i molekuł stanowi
ostatnie ogniwo łańcucha. Wszystko pochodzi z inicjującego impulsu waszego Alchemicznego
Obserwatora, czyli Wyższego Ja.

Alchemiczny Obserwator jest połączony z bioświetlistym astralem świadomej „quanta”, czyli
duszy będącej atomem promieniującej energii zlokalizowanym w mózgu, w jego eterycznej części. Jest
on zbudowany z siedmiu sześcianów plazmy. Holograficzny Alchemiczny Obserwator (Wyższe Ja)
znajduje się w świadomej „quanta” z całym swoim potencjałem i atrybutami. To tutaj przetwarzane są
wszystkie impulsy ewolucji dla struktur ciał niższych, napełniające je stanem świadomości.
Świadoma „quanta” jest pod wpływem czasowych Wzorców Zachowania i pracuje jako
ewoluująca cząstka odpowiedzialna za transmutowanie w harmonizującej energii traumatycznego
myślenia. Kiedy ludzie rozpuszczają zmienne energie ego poprzez medytację i pracę wewnętrzną,
wtedy „quanta” – dusza, ustanawia kontakt z najwyższą świadomością czyli Alchemicznym
Obserwatorem. Aby to się wydarzyło i możliwe stało się zakończenie procesu, który obecnie
przechodzicie musi nastąpić stała komunikacja.
Era Wodnika oznacza uaktywnienie czwartego ewolucyjnego planu, czyli powstanie
nadczłowieka, co powinno być celem dla was wszystkich. Ma to różne energetyczne i wibracyjne
implikacje, które powinniście znać i uaktywnić. Na czwartym ewolucyjnym poziomie ego ulega
rozpadowi, struktury Wzorców Zachowania zostają odłączone i następuje rozbudzenie paranormalnej,
kosmicznej świadomości. W tym momencie rozpoczyna również działanie ósmy generator energii lub
inaczej czakra nad głową, w ciele eterycznym i jest projektowana do centrum w mózgu.
Otwarcie tego generatora energii stanowi dostęp do wielowymiarowości i pozazmysłowych
zdolności, będących narzędziami uaktywnianymi przez świadomą „quanta”. Ta cząstka promieniującej
energii pobudza waszą ewolucję i zawiera wszystkie dane procesu ewolucyjnego, który jest stopniowo
uaktywniany.
Jesteście doskonale zbudowaną cybernetyczną strukturą z ewolucyjnymi celami, które muszą
zostać oczyszczone i przetransmutowane. Zanim osiągniecie stan Kosmicznej Jedności musicie
wprowadzić na miejsce starych nowe, najbardziej wyszukane struktury ewolucji znane we
wszechświecie. Gdy dokonacie restrukturyzacji waszego ewolucyjnego cybernetycznego kompleksu,
osiągniecie wyższy wibracyjny i energetyczny potencjał, aby móc przyłączyć nowe duchowe wzorce
powodujące stabilność, harmonię i świadomą spójność.
Istnieje siedem energetycznych implikacji, o których wspomniałem wcześniej i które
zamierzam nazwać, abyście mogli dokonać ich analizy i uaktywnić je w celu rozwijania nadludzkiej
świadomości lub inaczej czwartego ewolucyjnego planu.
1. Lokalizacja. To ważne, abyście byli świadomi, że jesteście częścią specyficznego kulturalnego i
społecznego kontekstu, oddziałującego na was w miarę jak rozpuszczacie wasz emocjonalny i
psychiczny ładunek. To stąd wywodzi się wasza tożsamość i w tym uczestniczycie. Dynamiczna i
długotrwała introspekcja z medytacją otwierającą nadludzką świadomość przyczyni się do
rozpuszczenia niezgodnych struktur Wzorców Zachowania przyłączonych w poprzednich życiach.
2. Zrozumienie dlaczego zeszliście na niższy plan ewolucyjny. Wymaga to wielkiej uczciwości i
wewnętrznej szczerości z waszej strony tak, by wasz Alchemiczny Obserwator mógł pokazać wam
fakty i ich konsekwencje. Jeśli będziecie kontynuować utrzymywanie postawy ofiary, uporu i nie
akceptowania waszej obecnej sytuacji, nie będziecie zdolni przekroczyć granicy mentalnego ego.
Wasze ego trzyma się postrzegania zniekształconej rzeczywistości interpretowanej przez jego
niewłaściwą tożsamość, pochodzenie i cel istnienia. Ego działa nie tylko jako katalizator waszej
ewolucji, ale jako bariera ochronna dla duszy narażonej na stałe oddziaływania otoczenia. Kiedy
wrażenia otoczenia są bardzo traumatyczne, ego zniekształca je i zmienia osobowość indywidualności
w arbitralny sposób.
3. Ewolucyjna praca rozwijana przez was w celu współpracy z planetą, która jest sceną waszej

ewolucyjnej kariery w Trzecim Tysiącleciu. Wielu z was jest świadomych zmian jakie musicie uczynić
w waszym życiu, ale niewielu bierze sobie to naprawdę do serca. Z powodu otoczenia oraz ciężkich i
destrukcyjnych doświadczeń jesteście pozbawiani waszej wewnętrznej siły generującej duchową
metamorfozę we wszechświecie. Dlatego, tak ważne jest, abyście wzmocnili wasze pola
elektromagnetyczne poprzez ćwiczenia energetycznej projekcji, terapie kolorami i medytację. Wasze
niższe ciało jest bardzo podatne na działanie uderzających w was stale fal elektromagnetycznych
wytwarzanych przez urządzenia wykorzystywane przez media.
Dwutlenek węgla pochodzący ze spalin komunikacyjnych, produkty chemiczne,
promieniowanie radioaktywne oraz promieniowanie wytwarzane przez urządzenia używane do
komunikacji szkodzą wam. Aktywują one również toksyny w waszym ciele emocjonalnym i
duchowym uruchamiając mechanizmy generujące chaotyczne jądra w waszych niższych ciałach i
otoczeniu. Wasze społeczeństwo jest zanurzone w wirze zaburzonych i destrukcyjnych energii
deformujących i powodujących degeneracje waszego cybernetycznego kompleksu oraz oddziałujących
na wasze ewolucyjne ja.
4. Zapewnienie stałej harmonii jako innego cybernetycznego kompleksu , aby ciało, umysł i duch
mogły wibrować w harmonii, równowadze, synergii i zgodności z Uniwersalnym Umysłem. Stała
harmonia nie jest łatwa do uzyskania we wrogim środowisku w jakim żyjecie, co w konsekwencji
powoduje, że niewłaściwie używacie waszych myśli, uczuć i intelektualnych zdolności. Używacie
waszego potencjału, aby tworzyć społeczeństwo robotów, pozbawionych osobowości choć cel istnienia
ludzkich istot jest o wiele bardziej fascynujący i wzniosły. Zamiast tego pobudzacie niekontrolowany
wzrost technologii powodujący marnotrawienie naturalnych zasobów. Trzecie Tysiąclecie będzie się
charakteryzowało używaniem naturalnych i odnawialnych energii, co umożliwi wam zgodniejsze
wibrowanie z naturą i kosmosem. W jaki sposób możecie osiągnąć stałą harmonię? Jest to coś, co
możecie wytworzyć poprzez świadomą percepcję waszego codziennego życia. Nie istnieją
przeciwności losu czy dysharmonia, której transmutacji i harmonizacji nie bylibyście w stanie dokonać,
ponieważ jesteście wielowymiarowymi przetwornikami energii. Wpadliście jednak w pułapkę waszego
błędnego postrzegania ewolucji i jest to coś, co musicie zmienić poprzez taką organizację waszego
życia, aby znalazł się w nim czas na medytację i pracę nad sobą.
5. Wiedza na temat hierarchicznego porządku i praw tworzących kosmiczną maszynę ewolucji. Jeśli
nie wiecie, że jesteście częścią ewolucyjnej struktury, to w jaki sposób chcecie ulepszać waszą
kondycję? Wasza kondycja nie może ulec poprawie, jeśli nie wiecie nic o kosmicznym porządku
rządzącym się prawami zapewniającymi spójność, harmonię i ekspansję Twórczej Mocy Boga. Bez
wiedzy postęp nie jest możliwy. Dlatego niezbędne jest specjalne przygotowanie w celu osiągnięcia
stanu Ja, współbrzmiącego z potrzebami ewolucji w Trzecim Tysiącleciu. Z tego powodu podajemy
wam wszelkie informacje i wskazówki, których wasz system edukacyjny na nieszczęście wam nie
dostarcza. Jeśli nie macie wiedzy, popełniacie błędy i narażacie na niebezpieczeństwo waszą duchową
integralność oraz przebieg ewolucji. Musicie to poprawić w waszym życiu. Jeśli nauka i technologia
nie tłumaczą wam wyższych praw rządzących duchem i ewolucją, powinniście usunąć je ze swego
życia. Nauczcie się wybierać to, co najodpowiedniejsze i najważniejsze dla waszej ewolucyjnej
podróży.
6. Dostrzeganie następujących w waszej czasoprzestrzeni wydarzeń i ich konsekwencji. Większość
czasu jesteście ofiarami waszej nieświadomości. Ponieważ nie zachowujecie czujności, nie jesteście w
stanie spostrzec w jaki sposób wszechświat stara się porozumiewać z wami. Nie możecie właściwie
odczytać kodów ewolucji niezbędnych dla waszego duchowego rozwoju, ponieważ nie jesteście zdolni
do nadświadomej percepcji rzeczywistości. Wszystko, co postrzegacie w waszej codziennej
aktywności, jest tylko zniekształconym odbiciem dualnego ekranu waszego ego, interpretowanym
poprzez wzorce zachowania generujące niezgodności w waszych niższych ciałach i otoczeniu.

Refleksja, analiza i wnikliwość są narzędziami, których powinniście używać w celu ulepszenia i
oczyszczenia waszej percepcji rzeczywistości, w której czasoprzestrzeń i przyczynowość są sceną
waszej ewolucji. Aby to uczynić, musicie uaktywnić świetliste struktury cząstki świadomości czyli
duszy; uaktywnić holograficzny obraz Alchemicznego Obserwatora. Wasze postrzeganie pozostaje pod
wpływem koncepcji, przyzwyczajeń i postaw, które musicie zmienić, aby przyłączyć więcej
świadomości i mądrości. Wszystko jest ze sobą powiązane i wszystko od siebie nawzajem zależy.
Wiedząc o tym, musicie zwrócić się ku bazie, waszemu cybernetycznemu kompleksowi, w którym
„quanta” świadomości jest wielkim inspiratorem waszej ewolucji. Pracujcie stopniowo z różnymi
strukturami, które ją tworzą i z determinacją i wytrwałością zademonstrujcie że możecie to uczynić,
ponieważ zostaliście obdarowani mocą, aby tak się stało. Moc transmutacji, odnowienia i uaktywnienia
pochodzi od waszej Boskiej Esencji, czyli inaczej Alchemicznego Obserwatora będącego ekspresją
Wielkiego Kosmicznego Hologramu, z którego wszystko pochodzi, rozwija się i transformuje.
7. Indywidualna Alchemia i trening w waszych ewolucyjnych grupach, gdzie wzniesienie jest celem
całego programu Wodnikowej transformacji. Bez alchemii indywidualnej nie jest możliwe zaistnienie
transformacji planetarnej i kolektywu ludzkości. Wszyscy jesteście częścią planetarnego i ludzkiego
kolektywu na progu transformacji i powinno to w was wywołać poczucie odpowiedzialności.
Zostaliście uczynieni, aby się zmieniać; podlegacie ewolucyjnej mutacji w nieskończonej spirali czasu
i przestrzeni będących aspektami ewolucji umożliwiającymi ponowne stwarzanie. Grupa ulegnie
mutacji, gdy wy indywidualnie dokonacie transformacji. Będzie to miało bezpośredni wpływ na całą
zbiorowość. Wszystko jest ze sobą połączone i od siebie nawzajem zależne, ponieważ ewolucyjna
wielowymiarowość jest specyficzną płaszczyzną nadludzi polegających na wzniesieniu. Powinno to
być podstawowym impulsem waszego życia, a nie te wszystkie rzeczy udaremniające ewolucyjny
proces i uruchamiające proces wsteczny niosący wam cierpienie i ból.
Cybernetyczna duchowość ewolucyjnego Ja jest całą strukturą niesioną przez was w różnych
ewolucyjnych kontekstach i której Ja wymaga dla zrozumienia tajemnicy stanowiącej o jego
egzystencji jako świadomej ewolucyjnej cząstki. Jesteście mikrokosmosem zawartym w
makrokosmosie, gdzie materia i energia są składnikami ewolucji i zachowania waszej biologicznej
istoty i cybernetycznego kompleksu. Musicie zrozumieć, że zarówno materia jak i energia są emanacją
eterycznej plazmy waszego Alchemicznego Obserwatora i w konsekwencji możecie nimi sterować, aby
osiągnąć wyższą wibrację i intensywne światło w waszych niższych ciałach.
Jesteście poza materią i poza energią waszej duszy, która jest reprezentowana w stanie waszego
fizycznego ciała. Jesteście istotami boskiego światła, które poprzez duchową wiedzę i kosmiczny
potencjał muszą zjednoczyć się ze swoją Kosmiczną Esencją i dokonać transmutacji archetypów
materii tak, aby światło Stwórcy i Jego Nieskończoność, mogły przenieść was w stan Świadomej
Różnorodnej Jedności.
Mam nadzieję, że to przesłanie było dla was sposobnością do analizy, zagłębienia się w siebie i
oczyszczenia
psychiczno-emocjonalno-intelektualnych
niezgodności,
tworząc
promień
transmutującego światła dla was, ludzkości i planety Ziemi. Z kosmicznego pulsu wszechświata,
pozostajemy w zgodności, rezonansie i synergii poprzez nasze ewolucyjne hologramy, aby nowe
milenium i cywilizacja mogły narodzić się z całą obfitością, mocą i harmonią.
Koniec przekazu...

