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Z konstelacji Smoka, z gwiazdy Thuban, pozdrawiają was, duchowych działaczy na planecie
Ziemi, Błękitni Rycerze Porządku Melchizedeka. Naszym życzeniem jest, aby podczas dzisiejszego
kontaktu wzmocniła się wasza holistyczno-kosmiczna wizja dotycząca życia i ewolucji.
To ważne, abyście zrozumieli, że ewolucja w ramach kosmicznego porządku nie jest w życiu
żadnej istoty kwestią wyboru. Doświadczanie przez was obecnie czasów wielkiej transformacji, to
niezaprzeczalny fakt. Stanowi on część waszego programu ewolucyjnego, z którym w sposób
nieunikniony jesteście połączeni.
Kiedy mówimy o ewolucji, mamy na myśli świadomość powodującą uaktywnienie twórczych i
ekspansywnych energii porządku kosmicznego. Energie te mają wspólne źródło, którym jest
świadomość. Świadomość ta jest ekspresją twórczej i transformującej mocy, którą Boskość wprowadza
w cały kosmos. Jaki jest tego cel? Osiągnięcie zgodności z Wielką Kosmiczną Świadomością Zasady
wszystkiego, co nie zostało stworzone w wyniku otwarcia, współpracy i twórczości na rzecz
generowania synergii, harmonii i nieskończonej synchroniczności.
Wszyscy przeszliście przez różne etapy ewolucyjne, w różnych środowiskach czyli szkołach
uniwersalnego nauczania, w najróżniejszych formach życia. Ta długa podróż służyła zgromadzeniu
danych emocjonalnych. Kiedy mówimy o ewolucji odnosimy się do mocy dokonania transmutacji
świadomości z poziomów najbardziej prymitywnych do najwyższych. I jest to, drodzy kosmiczni
przyjaciele przygoda, w której niezbędna staje się wielka odwaga, wytrwałość i uczciwość jako
podstawowe wymagania programu transformacji.
Gdybyśmy usunęli świadomość z pola kosmicznego, osiągnęlibyśmy stan energetycznego
zawieszenia, a następnie dezintegrację gęstszych form energii, z wyjątkiem atomów i cząstek
subatomowych, które są niezniszczalne i w rezultacie wieczne. Kto przyczynia się do wnoszenia tej
świadomości do planu bezosobowej energii utrzymującej wszechświat? Najwyższa świadomość lub
inaczej Boskość, rozprzestrzeniając się w nieskończoności boskich zindywidualizowanych
świadomości. Uważacie, że wszechświat tworzy energia i wibracja. Częściowo jest to właściwe
myślenie, ale jest coś co wykracza poza tę bezosobową manifestację: boska świadomość przepełniająca
wszystko emocjami i uczuciami. To właśnie w tej kwestii wasze obecne społeczeństwo opiera się na
parametrach pozostających w sprzeczności z prawdziwą dynamiką wszechświata, gdzie życie jest
synonimem świadomości, a świadomość jest atrybutem Twórczej Mocy Boga, czyli Nieskończonego
Życia Boskiej Miłości, Harmonii i Synergii.

Umysły i intelekty są mechanizmami, których wasza Świetlista Istota używa w celu
przetworzenia manifestacji uniwersalnej energii i wibracji. Na nieszczęście wasi naukowcy i racjonalni
myśliciele pozostają w planach nieświadomości. Jest to przyczyna ekspansji materializmu, czyli
absorpcji bezosobowej energii, jej różnych mutacji i sposobów użycia.
Musicie zrozumieć, że w istocie jesteście świadomością, światłem, emocjami i uczuciami i to
właśnie odróżnia Bycie od nie-Bycia. Kiedy istota identyfikuje się za bardzo z gęstszymi
manifestacjami energii, takimi jak te, które tworzą ewolucyjny świat taki jak wasz, jest to smutne, ale
osoba taka pozostaje w stanie duchowego odrętwienia i utraty wrażliwości. Pozostaje w psychicznym
oddzieleniu od mechanizmu boskiej mądrości i wybiera bycie tym, czym w istocie nie jest. Kiedy
identyfikujecie się z codziennym przeżyciem, promujecie wasz stan nie-Bycia. Staje się to źródłem
stałego niezadowolenia, niepokoju i różnego rodzaju lęków gnębiących was nieustępliwie i
powodujących wszystkie rodzaje fizjologicznych i energetycznych dysfunkcji w niższych ciałach. Co
jest główną przyczyną waszej niemożności zrozumienia? Jest to stałe absorbowanie przez was i
pragnienie manipulacji bezosobową manifestacją energii kiedy nie jest przepełniona kosmiczną
świadomością.
W obecnym momencie wasza świadomość jest praktycznie stłumiona i nie może wyrazić się we
właściwy sposób, ponieważ parametry, które przyjęliście w planie dualności powodują rozróżnianie.
Wasze postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone przez psychiczne i intelektualne projekcje
mentalnego ego. Dlatego cała zmobilizowana energia, którą emanujecie jest konfliktowa i chaotyczna.
Cały wszechświat jest przeniknięty kosmiczną świadomością Harmonizującej Wrażliwości Absolutu
manifestującego się w planach dualności. Istnieje tylko jedna nieskończona świadomość, zróżnicowana
w miriadach zindywidualizowanych atomowych świadomości i tajemnica ewolucji może zostać
odsłonięta tylko poprzez badania duchowe.
Wszystko jest nadzwyczajnym, fascynującym, wspaniałym zjawiskiem i może być
doświadczane tylko przez tych, którzy wibrują w zgodzie z pulsem kosmicznej świadomości.
W istocie jesteście dynamicznymi cząstkami kosmicznej świadomości, wchodzącymi we wzajemne
oddziaływanie z bezosobowa energią wibrującą adekwatnie do waszej duchowej wrażliwości, czystości
i możliwości jej absorbowania. W obecnym momencie wasza kosmiczna świadomość jest zablokowana
przez energetyczny nacisk zniekształconych energii uniemożliwiających wam postrzeganie,
odczuwanie i działanie jako boskie esencje pozostające w stanie doskonałej harmonii. Wasza
kosmiczna świadomość uległa fragmentaryzacji w nieskończonej ilości koncepcji i wartości będących
destrukcyjnymi wirusami prowadzącymi do jej degeneracji aż do punktu całkowitego zniekształcenia.
Dlatego każda ludzka istota wibruje w specyficznym przedziale w obrębie pentagramu kosmicznej
energii i jest to zapisane w jej ciałach, osobliwościach, zachowaniach, zwyczajach i tendencjach.
Ostatecznie wszystko jest kwestią wyboru, ponieważ energia porusza się jako funkcja
przyciągania lub odpychania z obiektem, z którym wchodzi we wzajemne oddziaływanie w
specyficznej funkcji czasu i przestrzeni.
Wszyscy macie pewne fizyczne, chemiczne, mentalne i intelektualne ograniczenia w obrębie
koordynatów przyczynowości, czasu i przestrzeni. Jednak mimo tych ograniczeń, Istota lub Boska
Esencja ma moc i potencjał niezbędny do przekroczenia ich poprzez plan kosmicznej świadomości.
Kosmiczna świadomość jest stanem Bycia, w którym przeciwności ulęgają repolaryzacji i zjednoczone
generują wir twórczości, harmonii i nigdy niekończącej się miłości. Na tym właśnie polega alchemia
ludzkiego ducha, której możliwość odziedziczyliście po swoich przodkach i którą niesiecie w swojej
kosmicznej genetyce.
Kiedy wchodzicie we wzajemne oddziaływanie z planem bezosobowej energii ze stanu nieBycia, narastają wszelkie sytuacje konfliktowe, pełne niezgodności, niemożliwe do rozwiązania.

Ponieważ jednak wszystko we wszechświecie jest świadomością, intuicyjna Boska Moc Świetlistej
Istoty może pokonać wszystkie intelektualne, psychiczne i emocjonalne przeciwności poprzez
kosmiczną świadomość boskiej mądrości i wiedzy.
To właśnie odróżnia istoty wyższe od niższych. Wszystko jest kwestią świadomości. Energia
generowana poprzez pobieranie kosmicznej świadomości lub inaczej uaktywnienie Najwyższej
Zdolności Wiedzy Intuicyjnej, stwarza stan synergii, synchroniczności i zrozumienia wszystkich
elementów tworzących kosmiczny mechanizm.
Jesteście przyzwyczajeni i trenowani we wchodzeniu we wzajemne relacje z materią lub
bezosobową energią ograniczającą waszą kosmiczną świadomość i dlatego nie możecie spostrzec
wyższych stanów istnienia. Żyjecie na planie, w którym najgęstsze manifestacje materii są podstawą
waszej egzystencji i waszych socjalnych interakcji. Dlatego istnieje tak dużo kryzysów, konfrontacji,
frustracji i innych zaburzonych funkcji mentalnego ego, które nie zostały jeszcze poddane transmutacji.
Musicie pamiętać, że jesteście kosmicznymi świadomościami, które wygenerowały pewne gęste
energetyczne struktury w celu odkrycia różnicy pomiędzy nieokreślonym stanem energii lub inaczej
nie-Bycia i świadomym oraz dokładnie określonym stanem świadomości. Wszystko to jest wynikiem
ignorancji przekazanej ludzkiemu społeczeństwu przez starożytne cywilizacje i genetyczną ewolucję.
Teraz znajdujecie się na rozdrożu Trzeciego Tysiąclecia przychodzącego, aby wprowadzić
niosące postęp i transformację, nowe parametry, które powinniście przyłączyć i potraktować jako
zaproszenie, a nie wyzwanie. Nie dotyczy to tylko przetrwania planetarnego ekosystemu, ale
kosmicznej genetyki, przez eony będącej narzędziem ewolucyjnym, które teraz zaczyna wyłaniać się
na powierzchnię. Macie narzędzia, a wszechświat poprzez całą swoją dynamikę i ewolucyjny potencjał
kieruje procesem kosmiczno-ewolucyjnej metamorfozy, do której zostaliście wezwani. Niewrażliwość,
produkt niewłaściwego użycia zdolności intelektualnych i psychicznych, poważnie naruszyła waszą
kosmiczną świadomość, zastępując ją nieprecyzyjnym i niebezpiecznym mechanizmem ewolucyjnego
braku sumienia i bezwolności. Zastąpiliście stan Bycia zaburzonymi projekcjami mentalnego ego
będącego przyczyną niezgody i chaosu istniejącego na waszej planecie. Nie możecie kontynuować
wibrowania na tym, ustalonym przez wasze ego, poziomie nieświadomości; przeciwnie, powinniście
odblokować obieg świadomej aktywacji umożliwiający przejawienie się waszej świadomości
kosmicznej.
W jaki sposób to osiągnąć? Jest to kwestia przyzwyczajenia, praktyki stwarzającej nową
przestrzeń świadomej wrażliwości i zrozumienia tego, co oznacza życie na poziomie świadomości
kosmicznej, kiedy bezosobowa energia działa jako funkcja waszego połączenia z waszą Świetlistą
Istotą. Musicie zwrócić baczną uwagę na sposób życia, codzienne działania, wasze mentalne,
intelektualne i emocjonalne ekspresje, aby zobaczyć czy wnoszą one wkład w tworzenie harmonijnej,
spójnej i solidarnej relacji z waszym otoczeniem i innymi stworzeniami, nie tylko istotami ludzkimi.
Wszystko zmierza ku ponownemu spotkaniu ze źródłem swojego stworzenia i kiedy to się dzieje,
ukazuje się nam jako stan Harmonijnego Bycia lub Oświecenia generujący spiralę kosmicznej miłości,
spokoju i mądrości.
Wszystko we wszechświecie jest doskonałe, święte i harmonijne. Wasza świadomość jest
odpowiedzialna za rozwijanie tej doskonałości poprzez tworzenie atmosfery współpracy, zgody, pokoju
i respektu dla wszystkich istot. Jest to wielka sposobność dawana wam w obecnym momencie waszej
planetarnej ewolucji i to od was zależy, czy w waszej socjalnej strukturze zajdzie harmonijna i
wspomagająca transformacja. Końcowy postulat naszego przesłania brzmi:
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ŚWIADOMOŚCI POJAWIA SIĘ WIĘCEJ WRAŻLIWOŚCI,
SYNCHRONICZNOŚCI, SYNERGII I KOMUNIKACJI POMIĘDZY ŚWIADOMOŚCIAMI
ZINDYWIDUALIZOWANYMI A ŚWIADOMOŚCIĄ UNIWERSALNĄ. TYLKO W TEN SPOSÓB

MOŻEMY DOŚWIADCZYC EWOLUCJI JAKO NAUKOWEGO AKTU ALCHEMII, UZNANIA I
POŁĄCZENIA Z BOSKĄ ISTOTĄ PRZENIKAJĄCĄ CAŁOŚĆ STWORZENIA.
Na tym kończymy naszą interwencję. Mamy nadzieję, że przesłanie to pomoże wam w
zgłębianiu ukrytych obszarów świadomości i w dokonaniu waszej transmutacji.
Koniec przekazu...

