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Z planu boskich form wysyłamy naszą geometryczno-wibracyjną projekcję do wszystkich istot
światła, które wędrują poprzez zagięcia kosmicznego czasu i spiralę duchowej ewolucji.
Jest to nasz pierwszy kontakt z wami, na tej internetowej stronie, którą Duchowa Hierarchia
przeznaczyła, aby dawać wam wskazówki i wiedzę, mogącą pomóc w waszej ewolucyjnej podróży.
We wszechświecie jesteśmy znani jako Elochimy Boskich Form. Nasza praca jest bardzo
różnorodna, ponieważ wszystko co istnieje, oparte jest na geometrycznych wzorach, które decydują o
strukturze i łączą z wszechświatem. Cały kosmos rządzi się prawami, które są mechanizmem twórczej
mocy Boga. Dlaczego istnieją prawa? Aby generować spójność, harmonię i synergię tak, aby
kosmiczna maszyna mogła regenerować się i transformować poprzez boski plan ewolucji.
Wszystko we wszechświecie musi być posłuszne regułom ewolucji, która służy osiągnięciu
ustanowionych przez Wyższe Sfery celów. Nie istnieje nic w kosmicznym porządku, co nie jest
posłuszne specyficznemu celowi i co nie jest połączone z innymi porządkami struktur i parametrów,
które wnoszą swój wkład w realizację celu ewolucji.
Jako projektanci boskich form, tworzymy wzory wszystkich molekularnych, komórkowych,
atomowych i subatomowych struktur, istniejących w mitycznych światach ewolucji, takich jak wasz.
Nie istnieje nic we wszechświecie, co nie ma specyficznej formy, spójności, celu i co nie odpowiada
potrzebom ponownego stwarzania Wielkiego Kosmicznego Archetypu lub inaczej Boskości.
Jeśli poddacie analizie wasz świat, zobaczycie, że wszystko jest posłuszne specyficznym
strukturalnym wzorcom, które komunikują się ze sobą i przenikają się wzajemnie, aby tworzyć
harmonię i doskonałość. Różnorodność struktur minerałów jest fascynująca. Są one odtworzeniem
stanu boskiej świadomości, którą Logos Wszechświata napełnia kosmiczny porządek. Tak samo jest ze
światem roślin, z jego wielką gamą kolorów, form i zapachów opartych na super kompleksowych
geometryczno-wibracyjnych strukturach, których wasi naukowcy jeszcze nie odkryli. Wasze ciało
również zostało zaprojektowane w specyficzny sposób. Każda kończyna czy organ są oparte na wzorze
doskonałego energetyczno-ewolucyjnego hologramu. Medycyna nie odkryła jeszcze dlaczego wasze
kończyny i organy mają specyficzny kształt, ponieważ koncentruje się wyłącznie na ich
fizjologicznych funkcjach. Gdyby naukowcy mogli zrozumieć i odkryć, że za gęstymi energetycznymi
kształtami kryje się cały kompleks geometryczno-wibracyjnych struktur, mogliby zrobić kwantowy
skok w swoich naukowych badaniach.
Wasi naukowcy nie rozumieją, że wszystko odpowiada świadomym wzorcom, które decydują o
formie, gęstości i wibracji wszystkiego, co istnieje we wszechświecie. Jaki jest cel tych wszystkich
form? Nadają one kształty boskiej estetyce, miłości i harmonii, które jako emanacja i odbicie Boskiej

Nieskończoności, Wspaniałości i Doskonałości są przejawem twórczej mocy Boga.
Doskonałość form nie jest czymś, co może być osiągnięte poprzez modyfikowanie
geofizycznych i chemicznych aspektów, ale poprzez stan najwyższej świadomości, która jest łonem
ewolucji. W waszym planie ewolucji dominującym czynnikiem jest niedoskonałość form, będąca
odbiciem zniekształcenia waszej najwyższej świadomości i stanu Boskiego Ja. Kiedy coś jest nie tak z
waszym ciałem, oznacza to, że wasze zachowanie i koncepcyjne wzorce są zdeformowane i wymagają
restrukturyzacji. Wasze społeczeństwo skupia się na badaniu wyłącznie fizycznego obszaru ciała, aby
zapobiegać wszelkim deformacjom, ale jest to powierzchowne i krótkotrwałe remedium, które nie
rozwiązuje leżącego u podstaw, problemu niedoskonałej manifestacji.
Stanowicie Holistyczny Ewolucyjny Kompleks połączony z mistrzowskim programem, który
decyduje o waszych zdolnościach intelektualnych, emocjonalnych, psychicznych i fizycznych, a także
o sposobach waszego zachowania. Staliście się ekspertami we fragmentaryzacji waszego
Holistycznego Ewolucyjnego Kompleksu i to wygenerowało uczucie oddzielenia od waszej boskiej,
kosmicznej, holistycznej istoty. Uczucie oddzielenia jest symptomem niewłaściwej koncepcji
rzeczywistości, która jest Zjednoczoną Całością. Nie jesteście czymś, co jest izolowane i odłączone od
reszty wszechświata: każdy z was jest aktywnym komponentem, doskonale skonstruowanym, aby
wykonać specyficzną pracę w kosmicznej maszynie. Odkąd zaczęliście się czuć oddzieleni od waszego
Stanu Istnienia i najwyższej świadomości, odbieracie tylko te części waszego otoczenia, które
odpowiadają waszemu ego.
Mentalne ego doskonale zniekształca kody rzeczywistości, których nie może doświadczyć lub
spostrzec. Jest to ograniczenie, będące dla was ewolucyjnym bagażem w sferach relacyjnej
niedoskonałości. Dopóki wasze postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone, wasze ciało instaluje
w swoich komórkach i strukturach atomowych zniekształcone wzorce i geometryczno-wibracyjne
kody. W konsekwencji wasz energetyczny hologram jest uszkodzony i wytwarza zaburzone emanacje
płynnego światła absorbowane przez niższe ciała, co doprowadza do niedoskonałości lub blokad.
Wasze niższe ciała są niczym więcej jak tylko geometryczno- energetyczno- wibracyjnymi
strukturami, które są materializacją ewolucyjnego poziomu waszego Esencjonalnego Ja. Jeśli
rzeczywiście waszym celem jest transmutacja, zreformowanie i regeneracja waszych niższych ciał,
musicie działać zgodnie z najwyższą świadomością. Świadomość ta rządzi się bardzo
skomplikowanymi prawami, z którymi musicie się zaznajomić w celu restrukturyzacji uszkodzonych
obszarów. Wasi naukowcy podążają w przeciwnym kierunku i wszystkie ich wysiłki skierowane są na
ulepszanie struktur fizycznych. Sprawia to, że efekty są powierzchowne i krótkotrwałe. Instynktownie
poszukujecie prototypu doskonałej formy pozwalającej na doświadczanie piękna, harmonii i stałej
doskonałości, której nie dotknie niszczący efekt przyczynowości wynikającej z ograniczeń czasu i
przestrzeni. Aby to osiągnąć niezbędna jest wam wiedza, dyscyplina, chęć poszukiwania i duchowa
introspekcja, a nie każdy z was wyraża wolę ich uaktywnienia.
Cywilizacje, na wyższym od waszego poziomie, potrafią naprawiać zniekształcenia niższych
ciał, ponieważ znają zasady funkcjonowania mistrzowskiego programu w ewolucji. Dlaczego ludzie
pragną udoskonalać swoją anatomiczną strukturę? Ponieważ doskonałość zapisana jest w ich
ewolucyjnej pamięci. Wszystko jest przechowywane w wewnętrznych warstwach mentalnych sfer,
które stanowią waszą pamięć RAM. W jaki sposób możecie uzyskać dostęp do tych rejestrów i
zmodyfikować je? Poprzez studiowanie i stosowanie w praktyce kosmologii ewolucji. Prawdopodobnie
wyobrażacie sobie, że jest to gruba księga ze skomplikowanym nazewnictwem, mogącym przyprawić
was o zawrót głowy, ale tak nie jest. Jesteście uwarunkowani przez waszą technologię i naukę, które
używają terminów zrozumiałych tylko dla mniejszości.
Przekazujemy wam użyteczną technikę służącą zrozumieniu i zastosowaniu praw ewolucji tak,

aby możliwe stało się zmodyfikowanie defektów w waszych niższych ciałach. Wasza koncepcja prawa
jest niewłaściwa i dlatego stale je łamiecie. Zasadniczym powodem jest niewłaściwe postrzeganie
rzeczywistości. Jednak poprzez pewność, silną wolę i transformację możecie zmienić błędne
zakodowanie waszego mistrzowskiego programu. Potrzebujecie jedynie być świadomi tego, że
kosmologia ewolucji jest strukturą przeznaczoną dla was, aby umożliwić wam dokonanie wszelkich
poprawek.
Prawa ewolucji ułatwiają proces ponownego odwrócenia zaburzonych energii, które deformują
i uszkadzają wasze niższe ciała i Ewolucyjny Holistyczny Kompleks. Dlaczego istnieją kosmiczne
prawa ewolucji? Aby odzyskać wasze zapomniane po odłączeniu od Boga, piękno, mądrość, miłość i
spontanicznego ducha. Bóg jest doskonałym systemem emocjonalno-energetyczno-wibracyjnego
wzajemnego oddziaływania, który ponownie stwarza Siebie w miłości, pięknie i boskiej radości
wewnątrz samego siebie. Co to jest kosmologia ewolucji lub prawa rządzące przebudzeniem i
osiągnięciem stanu obfitości nieśmiertelnego Ja? Przedstawimy je wam, aby stały się przewodnikiem
po ewolucji i pomogły wam osiągnąć koniec waszej podróży czyli jedność ze Stwórcą.
1.

Jesteście częścią Wszystkiego i jako jego nieskończenie małe ekspresje, zawsze wibrujcie
w stanie zgodności, synchronizacji i synergii ze wszystkim co postrzegacie i z czym
wchodzicie we wzajemne oddziaływania. Rozwijajcie swoją sensytywność, aby zrozumieć,
że wszystko jest emanacją twórczej mocy Boga i jako takie ma cel ponownego stwarzania,
uaktywniania i dynamizacji siebie w celu zatopienia się w Całości i współbrzmienia w
harmonii i miłości.

2.

Używajcie waszej intuicji do zrozumienia i poczucia, że jako części Całości, waszym
celem jest współpraca z kosmicznym planem ewolucji tak, aby wszystko mogło wibrować
harmonijnie i zgodnie z Całością, w której istnieje. Spróbujcie działać w taki sposób i
przesyłać ten stan bycia do każdego, z kim wchodzicie we wzajemne oddziaływanie tak,
aby echo nieskończoności mogło wywołać w nim boskie odczucie bycia jednością z
Bogiem.

3.

Zawsze wibrujcie zgodnie ze wszystkim co inspiruje do jedności, spójności i
porozumienia. To pozwoli wam być tolerancyjnymi i zrozumieć innych jako części twórczej
mocy Boskości, która przeznaczyła ich temu, abyście mogli we wzajemnej relacji poczuć
miłość, harmonię i piękno, których poszukujecie, a które są w was.

4.

Bądźcie jednostkami boskiej służby, których celem jest inspirowanie innych, ponowne
stwarzanie i przejawianie boskich atrybutów współczucia, emocjonalnej empatii i
solidarności ze wszystkimi istotami. Tylko w ten sposób odkryjecie i poczujecie, że jedyne
różnice pomiędzy wami, to istnienie ducha współpracy i duchowe odczucie siebie jako
części Stwórcy, którymi w istocie jesteście.

5.

Pamiętajcie, że nie jesteście gwiazdami sceny ani sprawcami waszego ożywienia, dlatego
nie możecie wymagać, oczekiwać lub mieć jakichkolwiek pretensji do kogokolwiek lub do
rezultatów waszego działania. Jesteście boskimi narzędziami, których Boskość używa do
przejawienia Swojego Boskiego Planu doskonałości i twórczości. Tylko w ten sposób
zrozumiecie, że nic nie jest waszą własnością, i że wszystko co istnieje, to akcesoria
pożyczone wam przejściowo, abyście byli w stanie zrealizować waszą misję duchowej
ewolucji.

6.

Powinniście działać, myśleć, czuć i wyrażać się w parametrach miłości, harmonii i
mądrości. Oznacza to poszukiwanie lepszego bytu dla wszystkiego, ze zrozumieniem, że
tylko w ten sposób otrzymacie więcej siły, światła i duchowej integralności. Poczujcie, że
jesteście częścią Całości i wszyscy wibrujecie w ramach jednego planu ewolucji,

zaaranżowanego przez Stwórcę, aby mógł On eksplodować radością, wiecznością i
wewnętrzna satysfakcją.
To są właśnie elementarne prawa rządzące ewolucją, które powinniście zastosować praktycznie
w swoim życiu w celu osiągnięcia stanu oświecenia lub inaczej pamięci waszej boskiej natury. W ten
sposób wszystkie niezgodności istniejące w was, zostaną automatycznie poddane transmutacji i
doświadczycie tego, co oznacza wibrowanie miłością, w zgodzie i synergii z nieskończonością.
Koniec przekazu...

