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Braterskie pozdrowienia światła i harmonii dla wszystkich ewolucyjnych alchemików
Trzeciego Tysiąclecia. Mówi do was Komandor Asthar Sheran.
Wybrałem dzisiaj ten temat, aby was zainspirować i uaktywnić indywidualne procesy którym
podlegacie. Chociaż procesy te są różne i bardzo złożone, wszystkie mają wspólny mianownik, a jest
nim TRANSFORMACJA. Rozumiemy transformację jako uwolnienie energetyczno-wibracyjnych
reakcji całościowo oddziałujących na daną osobę. Transformacja oznacza stanie się kimś innym w
odniesieniu do współbrzmienia i doświadczania swojej Esencji pokrytej teraz różnymi
zanieczyszczeniami. Musicie odkryć, oczyścić i uaktywnić waszą Esencjonalną Istotę, abyście mogli
przestać być tym, kim w istocie nie jesteście.
Ewolucja, jako proces transmutacji, jest nieskończoną i wieczną dynamiką, której wyłącznym
celem jest odkrywanie nowych aspektów i możliwości postrzegania twórczej mocy Boga. Znajdujecie
się obecnie w sekwencji wielkiej energetycznej aktywności i zwiększającej się wibracji, ponieważ wasz
System Słoneczny przechodzi przez antymagnetyczne zasoby galaktyki. W rezultacie, wszystkie wasze
struktury socjalne, moralne, mentalne i intelektualne są poddawane procesowi transformacji i
regeneracji.
Każdy z was jest połączony z pewnymi boskimi archetypami ewolucji manifestującymi się jako
archetypy światła i cienia. Kiedy żyjecie na planie, w którym biegunowość jest podstawą ewolucji,
musicie nauczyć się transmutować ją poprzez przyłączanie wyższych wartości. Wszystko we
Wszechświecie jest połączone i wzajemnie na siebie oddziałuje, tak samo jest z paradygmatem
duchowego wzniesienia, który prowadząc nas razem, ujawnia nam naszą boską naturę.
W świecie dwoistości, takim jak wasz, paradygmat ustanawiający równowagę duchowej
spójności jest zastępowany oddzieleniem stanu ego-centrycznego. Kiedy to następuje, kosmiczna
energia równowagi, regeneracji i transformacji powoduje zaburzenia pozostając w tym samym miejscu
przez dłuższy czas i uniemożliwiając w ten sposób swój swobodny przepływ. Jest to przyczyną blokad
w sferach mentalnych i transcendentalnej świadomości oraz zaburzeń waszego energetycznowibracyjnego rytmu. To dlatego, w waszym fizycznym ciele istnieje mechanizm zwany homeostazą,
mający zapewnić regulację i przywrócenie równowagi zarówno fizjologicznych jak i energetycznych
funkcji ciała.
Wasz hologram jest poddawany procesowi transformacji. W rezultacie tego wszystkie niższe

ciała doświadczają przemian na różnych poziomach. Ponieważ znajdujecie się teraz pod energetycznowibracyjnym wpływem Trzeciego Tysiąclecia, poprzez te nietypowe symptomy i okoliczności
będziecie prowadzeni w kierunku nowego paradygmatu istnienia. Zawsze każda dolegliwość,
przejawiająca się w biologicznym ciele, poprzedzona jest zmianami zachodzącymi w ciele
energetycznym.
Teraz wszystkie wasze niższe ciała są poddawane silnemu energetycznemu naciskowi, który
będzie wzrastał w latach następnych. Jest to mechanizm używany przez planetę i wszechświat w celu
przywrócenia równowagi i ustanowienia nowych ewolucyjnych wzorców. W istocie podlegacie
ewolucyjnej mutacji i waszym zadaniem jest przystosowanie się i transformacja. Nie jesteście
odosobnionymi przypadkami, wręcz przeciwnie jesteście częścią złożonego ewolucyjnego
mechanizmu, używanego przez Wszechświat i Boskość dla ponownego stwarzania i rozszerzania
piękna i miłości we wszystkich istotach doświadczających ewolucji.
Wszystkie ewolucyjne procesy Wszechświata oparte są na dynamice praw zapewniających
równowagę i spójność planet, systemów słonecznych, galaktyk i mniejszych form energii. Wszystko
jest tak skonstruowane, że w spontaniczny sposób dąży do równowagi i spójności. Jest to wtórny efekt
Twórczego Makro-Impulsu wprowadzanego przez Boskość w światy pozostające w stanie ewolucji i
transformacji energetyczno-wibracyjnej. Wszystko jest ze sobą połączone i nawzajem na siebie
oddziałuje, czego naturalną konsekwencją jest to, że wszystko podlega mutacji zapewniając stałą
spójność dla utrzymania i ekspansji Wszechświata.
Zgodnie z zasadą komplementarności (dopełniania) istnieje przyciąganie pomiędzy ciałami
geometrycznymi i stanami energii, które przechodzą z neutralnych w pozytywne tworząc w efekcie
końcowym biegunowość negatywnej równowagi. Staram się wyjaśnić w ten sposób, że pomimo, iż
jesteście indywidualnymi świadomościami, podlegacie kosmicznej dynamice dopełniania, która z kolei
daje początek biegunowości. Nie istnieje możliwość błędów, nawet w energetycznych manifestacjach,
ponieważ wszystko jest posłuszne dynamice równowagi, harmonii i rezonansu z twórczą mocą Boga.
W ewolucyjnej sekwencji, w której teraz się znajdujecie, ustanawianym równoważącym
paradygmatem jest paradygmat spójności. Mimo, że wygląd różnych stanów energii ma swoje własne
fizyczno-chemiczno-wibracyjne treści, jego podstawa jest zawsze boska. Powodem tego, że jawi się
nam właśnie w taki sposób jest to, że nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy spostrzec energii w jej
czystym stanie, będącym emanacją zasady komunii ze Stwórcą. W stanie dwoistości, w którym
znajdujecie się teraz, manifestacje boskiej energii przyjmują przeróżne formy postrzegane przez was
jako gęste i zniekształcone stany świadomości. Gdy macie wizje eteryczno-astralne, jesteście w stanie
postrzegać Świat Energii na najbardziej subtelnych poziomach, a nie jako jednolitą ekspresję
konkretnej masy i objętości. Co wówczas odkrywacie? Geometryczne kształty, kolory, wibracyjny rytm
i energetyczne przepływy. Z powodu warunków w jakich się znajdujecie - dwoistości oraz ograniczeń
czasu i przestrzeni - wszystko jest dla was ukryte, ale nie oznacza to wcale, że nie istnieje. Prawdę
mówiąc, wasi naukowcy są już zdolni do wykrywania ruchów atomowych i subatomowych cząstek w
pewnym obszarze.
W aktualnym stanie ewolucji, wasze pozazmysłowe i duchowe możliwości są blokowane przez
wiele czynników, które musicie zmodyfikować. Bylibyście zadziwieni, gdybyście byli naprawdę
świadomi waszego boskiego potencjału kiedy pozostajecie poza jurysdykcją dwoistości i materii. To
nie jest właściwość poszczególnych grup, czy cywilizacji, wręcz przeciwnie jest to potencjał
znajdujący się w posiadaniu każdego z was, jako wewnętrzna natura istot światła w stanie wiecznej
doskonałości. Jedyną przeszkadzającą wam rzeczą jest fakt, że zapomnieliście kim jesteście i
odwróciliście ewolucyjne paradygmaty, co w konsekwencji zaburzyło równowagę.
Aż do teraz kierowaliście się błędnymi koncepcjami. Spowodowane to było utratą połączenia z

Esencjonalną Istotą czyli Boską Obecnością. Wraz z pojawieniem się nowych ewolucyjnych
Wodnikowych wzorców, zyskaliście sposobność ich przyłączenia i uzyskania dostępu do bardziej
harmonijnych i twórczych stanów istnienia. Mam na myśli zwłaszcza te paradygmaty, które pozwolą
wam uaktywnić w życiu ekspansywną falę harmonii, współpracy, solidarności i braterstwa. Mimo, że
każdy z was stanowi indywidualność, musicie znaleźć zbieżność i połączenie z innymi, używając
równoważących paradygmatów duchowej spójności.
Opiszę te paradygmaty, abyście mogli się z nimi zapoznać i stopniowo zacząć je przyłączać
oraz stosować w waszym życiu. Jesteście na planecie Ziemi, aby móc współpracować z kosmiczną
dynamiką ewolucji, co umożliwi wam odczucie głębokiego szacunku, dostojeństwa oraz wspaniałości
w was samych i we wszystkich innych istotach we Wszechświecie. Istnieje jeden równoważący
paradygmat spójności, ale przejawia się w różnorodności jedności i stanowi połączenie i
bezwarunkową współpracę z Boskim Planem Ewolucji.
Równoważące Paradygmaty Duchowej Spójności to:
-Zawsze rozpoznawajcie odśrodkowe ekspresje waszego ego czując, że jesteście częścią
innych. Przejawiajcie wolę solidarnej współpracy, tworząc w ten sposób atmosferę harmonii,
porozumienia, rozwoju i pokoju.
-Uczcie się wyrażać siebie, jako mistrzów duchowego światła, zawsze pragnących nieść
korzyści innym i czuć w nich tę samą esencję, łączącą nas wszystkich z Boskością.
-Poczujcie jak Bóg wyraża siebie samego w każdej ludzkiej istocie, stworzeniu i ewolucyjnym
organizmie i jak jego pozorne milczenie jest językiem użytym dla waszej nauki, abyście mogli nauczyć
się słyszeć go w każdym stworzeniu, każdym czystym i konstruktywnym działaniu przyczyniającym
się do niesienia harmonii, szacunku i jedności z innymi.
-Wszystko, czego potrzebujecie, jest już w was i kiedy spostrzeżecie boską rękę Stwórcy w
waszym otoczeniu, zrozumiecie, że jedyne co powinniście robić, to wyrażanie wdzięczności, fascynacji
i szacunku dla doskonałości przejawianej przez życie i Wszechświat w każdym momencie waszej
ewolucji.
-Uczcie się patrzeć oczami ducha na otoczenie, w którym się znajdujecie. Odkryjecie wówczas,
że istnieje jedynie słodki, delikatny i łaskawy szept Boga, słyszalny w każdym akcie służby i uczuciu
pełnym miłości, rozsiewanym przez was, gdy idziecie przez życie.
-Zadowolenie ego, to poczucie wolności i nieczułości w stosunku dla ekspresji twórczej mocy
umieszczonej przez Boga w każdej ludzkiej istocie, stworzeniu i przedmiocie, prowadzące do poczucia
prawa wyzyskiwania i niszczenia tego, co Bóg przeznaczył dla miłości i harmonii. Ale wy, jako
świadome istoty światła, musicie zrozumieć, że tylko miłość, ta esencja nieśmiertelnego światła
zdeponowana przez Stwórcę w was, ma moc sprawienia, że poczujecie się spełnieni, w zgodzie i
solidarności z Wszechświatem i swoją Wewnętrzną Istotą.
-Jesteście częścią Kosmosu przeznaczoną dla tworzenia najwyższych poziomów harmonii,
rozwoju i miłości w miejscu waszej ewolucji. Zatem jesteście odpowiedzialni za wyrażanie tylko tego,
co jest w was najlepsze, aby wasza Esencjonalna Istota mogła rezonować w synergii z energią i Boską
Esencją obecną w każdej innej istocie. Wszyscy jesteście emanacjami tego samego pierwotnego źródła
i musicie współpracować, aby Całość była ponownie stwarzana a wasza Moc, Miłość i Piękno
rozszerzane w nieskończoności waszej ewolucji.
-Oto, drodzy ewolucyjni przyjaciele, podstawowe paradygmaty, które musicie zastosować w
swoim życiu jako witalną i regenerującą energię. Pozwali wam to harmonijnie płynąć z prądem boskiej
metamorfozy. Szczerze życzymy wam, aby nasze przesłania spowodowały transformację waszego

życia, ponieważ w ten sposób będziecie mogli przenieść się w ewolucyjną dynamikę wyższych
cywilizacji. Jesteście naszymi młodszymi braćmi i jesteśmy odpowiedzialni za wasze dobre duchowe
samopoczucie i realizację programu studiów, zaplanowanego dla was na planecie Ziemi. Z tego
powodu Komandor Asthar Sheran mówi wam:
-Żyjcie intensywnie jak dzieci poszukujące możliwości doświadczania życia, pozwalające na
przejawienie się przepływu codziennej twórczości, spontanicznej fascynacji i czystej miłości, gdy
odczuwają kochający i boski wpływ Stwórcy.
Koniec przekazu...

