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Niech strumień boskiej mądrości przeniknie każdy atom waszego ciała. Niech wasza kosmiczna
świadomość dostrzeże Harmonijną i Dynamizujacą Spójność w ewolucyjnych ruchach wszechświata.
Jesteśmy Rektorami Porządku Złotego Smoka, jednego z najważniejszych porządków we
wszechświecie. Przybywamy z galaktyki Emeneus-Ghoris. Nasz status to Galaktyczny Logos,
nadzorujemy proces ewolucji w systemach galaktycznych w fazie ekspansji i transformacji. Dziś
zwracamy się do tych ludzi, którzy są świadomi wielkiego procesu alchemiczno-ewolucyjnej mutacji
zachodzącej na waszej planecie. Wielu z was odczuwa intensywne wezwanie do wewnętrznego
otwarcia i osiągnięcia kosmiczno-duchowej konwergencji. Wasze kosmiczne Ja zawiera ewolucyjnogenetyczne archetypy, a kosmiczno-duchowa konwergencja następuje gdy osiągacie właściwe
postrzeganie i świadomą wrażliwość.
Nie jesteście oddzieleni, nawet jeśli znajdujecie się w społecznej strukturze sprzyjającej
wyobcowaniu. Jeśli wibrujecie zgodnie z waszym ewolucyjnym procesorem, czyli Esencjonalnym Ja,
przywołujecie i gromadzicie wibracyjne częstotliwości synergii i spójności, właściwe dla
wszechświata. Tkwicie w systemie przytłoczonym przez struktury ekonomiczne, polityczne i społeczne
będące w fazie schyłkowej, na krawędzi załamania. Nie chcemy być w tym momencie apokaliptyczni,
ale nasze stwierdzenia oparte są na wiedzy o wcześniej zaprogramowanych parametrach,
umożliwiających zaistnienie konwergencji i kosmicznej transmutacji waszej planety i ludzkości.
Uczucie zazdrości w ewolucyjnej metamorfozie jest dla was normalne, ponieważ w waszych
sferach mentalnych zapisany został cały proces ewolucji, przez który przeszliście. Mentalne ego ma
jednak tendencje do zniekształcania ewolucyjnego przepływu, któremu podlegacie, ponieważ znajduje
się pod wpływem dualności i koncepcji linearnego czasu i przestrzeni. Kiedy mówimy o kosmicznoduchowej konwergencji, zachęcamy was do poszerzania ewolucyjnej świadomości, osiągania
zgodności z boskością i ewolucyjną sekwencją, utrzymującą cały kosmiczny porządek. Jeśli dokonacie
modyfikacji procesora waszej świadomości, wasze postrzeganie rzeczywistości ulegnie zmianie, a
ponadczasowy plan ewolucji, w którym możliwe jest funkcjonowanie bez symbolicznego czasu i
dualności, stanie się dla was dostępny.
Można to przyrównać do podróży istot pozaziemskich do innych światów. Pozostają oni w
pustej przestrzeni relatywnego czasu, aby zrealizować swoje zadania w tym świecie, ale nie podlegają
jego oddziaływaniu. Możemy to również przyrównać do waszych podróży do innych krajów. Jesteście
w nich, ale nie bierzecie aktywnego udziału w ich życiu. Wasze działania w tych krajach mają
specyficzny cel, ale nie jesteście zaangażowani w ich politykę, ekonomię i sprawy społeczne. Tego

właśnie musicie nauczyć się w Trzecim Tysiącleciu, jeśli rzeczywiście chcecie doświadczyć
wprowadzanej stopniowo Ewolucyjnej Struktury Wodnika.
Wewnętrzna postawa, lub stan kosmiczno-duchowej konwergencji, jest nowym
wspomaganiem, które musicie przyłączyć, abyście w następnych latach i dekadach mogli uczestniczyć
w strukturach wibracyjnych, zaplanowanych i przeznaczonych dla waszej cywilizacji. W tym celu
niezbędne jest oczyszczenie niższych ciał, co przyczyni się do poszerzenia waszej świadomości,
rozwinie inteligencję i wielowymiarowe postrzeganie życia. Jednakże, drodzy bracia i siostry kosmosu,
wymaga to wielkiego zaangażowania z waszej strony, uświadomienia sobie tego, że jesteście
gwiazdami nowej ery, w której postawa metafizyczna i ezoteryczne postrzeganie staną się w życiu
czynnikami dominującymi.
Opcja kosmiczno-duchowej konwergencji jest czymś w rodzaju nowego systemu operacyjnego
przeznaczonego dla waszej cywilizacji oraz planety i jako taka powinna być przez was zaadoptowana.
W ten sposób otworzycie sobie dostęp do szerszego spektrum ewolucyjnych możliwości, wyższego
poziomu życia i kosmicznej komunikacji, w której braterska spójność będzie fundamentem waszych
ewolucyjnych kontaktów.
Macie do swojej dyspozycji szeroką gamę duchowych narzędzi, których nie używaliście ze
względu na restrykcje karmiczno-ewolucyjne. Należą do nich świadoma introspekcja, wewnętrzna
transmutująca analiza, boska wnikliwość poparta uznaniem dla informacji, które najbardziej rezonują z
waszymi ewolucyjnymi potrzebami, kosmiczna bezinteresowna służba, ewolucyjne wybory dotyczące
lepszego bycia wszystkich form życia planetarnego i wiedzę, że jesteście integralną częścią
fascynującego systemu duchowej metamorfozy.
Te narzędzia pozwolą wam ponownie zestroić wszystkie aspekty ewolucji, które są niezgodne i
powodują niespójność. Jeśli rzeczywiście chcecie ujrzeć nową cywilizację, powinniście pokonać wasze
duchowe niedoskonałości i etyczno-moralne deformacje, które blokują rozkwit kosmicznych wartości
konwergencji i braterskiej współpracy. Wydaje się to kolosalnym i niemożliwym do osiągnięcia
zadaniem, ale to tylko wasze mentalne ego zniekształca rzeczywistość, w której wiecznie wibruje
Esencjonalne Ja. W rzeczywistości wszystko jest sekwencją w obrębie filmu wyświetlanego od
początku ewolucji we wszechświecie. W niektórych światach ma on szczególne cechy, ale treść jest ta
sama.
Poza symbolicznym czasem i przestrzenią istnieje Wielki Twórczy Kosmiczny Puls, którego
wdech i wydech, rozchodzący się w światach ewolucji, jest nieskończenie twórczy i wspaniały.
Wszyscy i każdy z osobna jesteście świadomymi, atomowymi cząstkami pływającymi w wielkim
oceanie bezosobowej świadomości, będącymi świadkami, interpretatorami i aktywatorami gry
ewolucji. Jesteście zawsze tymi samymi jednostkami, które podlegają mutacji w dualnych strukturach
ewolucyjnych przyłączając różne role, ale wasze nieśmiertelne, nie podlegające mutacji i wieczne Ja
jest niezniszczalne. Kiedy wibrujecie w częstotliwości ODDANIA, MIŁOŚCI, PIEKNA i
DOSKONAŁOŚCI jesteście ekspresją Absolutnej Twórczej Zasady.
Kosmiczno-transmutująca konwergencja nie jest utopią, ale faktycznie istnieje we
wszechświecie i jest naturalna dla Esencjonalnego Ja, gdy wibruje ono w zgodzie z twórczą zasadą
życia, Boską Miłością. Jesteście wzywani, aby odzyskać swoją duchową godność i wyzwolenia się z
tego, co zbyteczne. W ten sposób zrozumiecie, że jesteście pod wpływem ograniczeń i relatywności
materii. Wasza czasoprzestrzeń jest strukturą, którą możecie modyfikować, kiedy rozwijacie
kosmiczno-duchową konwergencję, która jest tym, czym w istocie jest wasze Esencjonalne Ja.
Możecie osiągnąć konwergencję kiedy zmienicie parametry waszych związków z mikro i
makro kosmosem, znaczenie osiągnięcia jej i cel, który stanowi połączenie z Wszechobecną Twórczą
Zasadą Boskości. Poprzez zrozumienie tego, możecie rozwijać zbieżną i solidarną postawę pomiędzy

wewnętrznym ja i waszym światem. Tylko wtedy zrozumiecie, że jedyną oddzielającą was rzeczą jest
wasze postrzeganie samego siebie, wszechświata i ewolucji. Zrozumiecie, że wszechświat jest
Zjednoczoną całością doskonale zsynchronizowaną.
Jesteście elitą, którą planeta i galaktyka wybrała do osiągnięcia procesu konwergencji i
kosmicznej transformacji waszej cywilizacji. Musicie jednak zademonstrować to kim jesteście, kiedy
łączycie się z Esencjonalnym Ja będącym procesorem, kierującym i nadzorującym waszą ewolucję
oraz napełniającym wasze niższe ciała. Tylko w ten sposób, umiłowani, którzy jesteście ewolucyjnymi
procesorami, możecie zrozumieć tajemnice ewolucji i to kim naprawdę jesteście.
Zawsze pozostający w bezinteresownej służbie wszechświatowi, stałej synergii i
synchroniczności Rektorzy Porządku Złotego Smoka, inspiratorzy i nadzorujący światy w stadium
transformacji.
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