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Niech anielskie promienie duchowej transmutacji przenikną głębię waszej boskiej świadomości
generując spiralę mądrości, zrozumienia, współczucia i miłości.
Z anielskich sfer archetypowego ponownego stwarzania w ewolucji, Anielska Rada Hierarchii
zwraca się do waszej Anielskiej Obecności doświadczającej ludzkiego wymiaru. Jest to dla nas wielka
przyjemność zwracać się do was, bracia i siostry w świetle, przyczyniający się do odrodzenia
kosmicznej świadomości. Projekt ten jest rozwijany na Ziemi od wielu tysięcy lat.
Wkrótce kończy się wasz ziemski rok 2004. Odpowiada on kosmicznej sekwencji
galaktycznego przejścia (przemiany) nazwanej Barthum-Tenometrix, w której nastąpi reinwersja
ewolucyjnego cyklu galaktycznego. Spowoduje ona pewne dostrojenia w kosmicznych siłach
grawitacyjnych, wprowadzając nowy kod ziemskiego porządku planetarnego. Gdybyście mogli pojąc,
choć odrobinę, jak wprowadzany w życie program w waszej galaktyce dotknie systemów słonecznych
o niskiej wibracji, bylibyście zdumieni.
Wasza planeta przechodzi przez intensywny cykl wibracyjnej transmutacji. Energie galaktyczne
pobudzają ewolucyjne oczyszczanie. Wszystkie wasze socjalne, ekonomiczne, polityczne, naukowe i
kulturalne struktury są poddawane silnemu, pobudzającemu do transformacji naciskowi, który osiągnie
swój szczyt w następnych dekadach, zwłaszcza gdy Ziemia opuści Pas Antymagnetyczny (Bond Line)
waszej Galaktyki.
Jesteśmy sekcją Wielkiej Kosmicznej Rady zaangażowanej w proces transformacji waszego
Systemu Słonecznego a zwłaszcza waszej planety. Rok 2004 stanowił most przejścia pomiędzy drugim
tysiącleciem i Nową Erą. Nie doświadczyliście jeszcze nowej wibracji i energetycznych wzorców
Wodnika. Następne lata będą okresem adaptacji i połączenia z nowymi kosmicznymi wartościami,
które powoli i stopniowo będą wprowadzane na waszej planecie.
Istnieje pewien ważny czynnik w cały planetarnym spisku ewolucyjnym i jest to uaktywnienie
anielskich promieni, które do tej pory pracowały tylko częściowo, a chcielibyśmy, aby teraz działały z
całą swoją mocą. Pracowaliśmy nad specjalnymi narzędziami umożliwiającymi zakotwiczenie
anielskich płomieni w energetycznych kwadrantach na waszej planecie. Program ten zakończy się w
2005 roku i wy jako katalizatory planetarnego światła, będziecie zdolni odnieść wynikające z niego
korzyści. Oczywiście zależy to od meridianu i kwadrantu energetyczno-wibracyjnego, w którym
żyjecie.
Poza anielskimi płomieniami, Wyższe Sfery wyraziły zgodę na przyłączenie narzędzia
nazwanego: Viratrom Minervhus. Jest to wirtualno-holograficzna kondensacja wszystkich anielskich

promieni i wszystkich wirtualnych energetycznych form stworzonych w obrębie pól grawitacyjnych
Galaktyki. Dzięki temu narzędziu, istniejące dysfunkcje zjednoczonych pól Ziemi zostaną uregulowane
i będzie ono służyć jako przetwornik kosmicznych energii napływających na Ziemię. Przygotowaliśmy
to nowe narzędzie, aby umożliwić przyłączenie nowych kodów wibracyjnych i aby wasze niższe ciała
wcieliły je szybciej z minimalnymi energetycznymi problemami. Stworzyliśmy cały rozległy i
kompleksowy projekt, który znajduje się pod nadzorem Wielkiej Uniwersalnej Hierarchii. Jest to nasz
Bożonarodzeniowy podarunek dla wszystkich tych, którzy są szczerze świadomi planetarnej
metamorfozy.
Otworzyliśmy most światła i sieć energetycznej transfuzji stanowiące kosmiczno-ewolucyjne
wspomaganie wprowadzane na waszej planecie. Z królestwa boskiego, twórczego światła zawsze
przesyłamy nasze energie i tworzymy projekty służące instalowaniu nowej Wodnikowej świadomości
w waszych sferach mentalnych. Jesteśmy mistrzami transmutujących anielskich archetypów,
zaangażowanymi w pomoc dla światów w stadium ewolucyjnej transmutacji. Od początku czasu, wasz
świat był jednym z najważniejszych sektorów i projektów, dlatego czujemy się bardzo mocno związani
z wami jako ewolucyjną ekspresją. Wiele istot, nie będących członkami anielskich legionów, zostało
wysłanych do waszego świata i było miedzy wami, aby nieść nowe ewolucyjne wzorce powodujące
wielkie zmiany na waszej planecie. Pamiętajcie: część waszych ewolucyjnych genów jest
zaprojektowana przez nas i doskonale znamy wasze uczucia i osobliwości. W rzeczywistości jesteście
boską czyli anielską esencją. Jest to wasza wewnętrzna natura jako istot światła w stanie duchowej
rektyfikacji (poprawy).
Za każdą ludzką maską, ze wszystkimi jej koncepcjami i ideologiami, znajduje się istota światła
czyli Anioł, który jest tym samym co Doskonała Twórcza i Dynamizująca Boska Esencja. Nasza służba
dla kosmicznej maszyny to ewolucyjne logistyczne wspomaganie oraz uaktywnianie twórczego i
harmonizującego potencjału cywilizacji w stadium ekspansji i kosmiczno-duchowej integracji. Dlatego
korzystamy ze sposobności, aby przesłać nasze wsparcie i ewolucyjną jedność z waszą planetą i
cywilizacją.
Obraz Anioła jest zawsze w was obecny jak płomień światła oświecającego waszą wrażliwość,
werbalne i intelektualne zdolności, powodujące jego zniekształcone ekspresje na planie dwoistości.
Gdy następuje odrodzenie czy inaczej przebudzenie, połączenie z Aniołem w was powoduje otwarcie
drzwi kosmicznej świadomości na wszystko. W odpowiedniej fazie waszej ewolucji uzyskujecie dostęp
do specjalnych sposobności uaktywnienia waszej Boskiej Obecności i kosmicznej świadomości.
Wprowadzamy mechanizmy umożliwiające dążenie do komunii ze Zjednoczoną Kosmiczną
Świadomością, co jest równoznaczne z przebudzeniem Świadomej Zindywidualizowanej Cząstki czyli
Boskości w was.
Przybywacie ze światła i wrócicie do światła jak tylko uaktywnicie waszą Boską Esencję i
wprowadzicie ją do odśrodkowej spirali ewolucyjnego ponownego stwarzania, w której wszyscy
jesteśmy zanurzeni. Jesteście boskimi cząstkami doskonale zorganizowanymi, z mocą doświadczania
różnych planów, wymiarów i światów we wszechświecie, jako instrumentów, których Uniwersalna
Obecność, czyli Boskość, używa, aby poznać Samą Siebie. Zdając sobie z tego sprawę, zrozumiecie
jak ważną role odgrywacie w kosmicznej ewolucji. My was nie wykluczyliśmy, nie zamknęliśmy wam
drzwi, to wy sami wybraliście odłączenie się od reszty wszechświata i waszych kosmicznych braci.
Światło anielskich planów jest obecne gdy akceptujecie wejście w fizyczne ciało w światach
dwoistości i ta iskra światła widoczna jest w oczach nowo narodzonego dziecka. Są one emisariuszami
i opiekunami anielskich płomieni, które wiecznie emitują kosmiczną świadomość braterstwa i
uniwersalnej spójności. Tak więc w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy
zwrócić waszą uwagę na sprawy ducha i ideałów, dla których zostaliście stworzeni. Każde Boże
Narodzenie to czas na odrodzenie waszej Boskiej Esencji i ewolucyjnego zaangażowania w sprawy,

dla których się narodziliście. Wielki mistrz Epoki Ryb przyszedł, aby wam o tym przypomnieć i mimo,
że minęło 2000 lat jest ciągle obecny, ponieważ jest odbiciem uniwersalnego aksjomatu i ewolucyjnym
archetypem przeznaczonym dla światów w stanie duchowej rektyfikacji, takich jak wasz.
Jesteśmy rzecznikami kosmicznego procesu ewolucyjnego, w którym hierarchie ewolucyjne
wprowadzają ewolucyjne programy w całym uniwersalnym porządku. Jeszcze raz, w sekwencji
uniwersalnego teraz, pragniemy przekazać to odwieczne, niezmienne i najwyższe przesłanie o
odrodzeniu i duchowym oświeceniu. Jesteście Światłem Boskiej Doskonałości wyrażającym siebie w
światach ewolucyjnej rektyfikacji. Wszystko jest posłuszne celowi we Wszechświecie, również wasze
istnienie w tych planach jest częścią tego samego Boskiego Planu Kosmicznej Ewolucji.
Zanim zakończymy to przesłanie chcemy przekazać wam środek służący uaktywnieniu i
współbrzmieniu z programem Viratrom Minervhus. Składa się on z ośmiu faz, powinniście go
uaktywniać raz w tygodniu, w przyszłym roku. Aby odbierać związane z nim energie, powinniście
robić to w niedzielę, ponieważ właśnie w ten dzień energia będzie płynęła do was z anielskich
wymiarów. Musicie przeznaczyć na ćwiczenie 45 minut i rozpocząć je o godzinie 22.00.
Faza pierwsza: wykonajcie kilka głębokich oddechów i gdy będziecie już w stanie medytacji,
zwizualizujcie białą kulę światła. Poproście archetyp Transformacji, aby zszedł poprzez wir złotorubinowego światła wnikającego w waszą czakrę korony. Archetyp będzie miał formę
równoramiennego trójkąta. Odpowiada on zasadom Tolerancji, Współczucia i Ochronnej Mocy.
Najpierw wizualizujcie go w kolorze srebrnym, potem niech zmieni kolor na błękitno-niebieski. Kod,
który powinniście recytować w czasie wizualizacji to: UT THEMALIÓM SIRAPHÉ BHENALÓS.
Oznacza to: Z tolerancją wynikającą z mądrości okazuje współczucie wszystkiemu, świadom(a)
Ochronnej Mocy pobudzającej mnie do uczynienia tego.
Faza druga: Zwizualizujcie szmaragdowo-zielone światło wnikające przez waszą szóstą czakrę poprzez
wir kryształowo-białego światła i poproście o archetyp Duchowego Uzdrawiania. Będzie miał on
formę pięciokąta foremnego i odpowiada zasadom Twórczości, Zrozumienia i Współpracy. Najpierw
zwizualizujcie go jako szmaragdowo-zielony, później jako pomarańczowy. Kod do powtarzania w tym
czasie to: DENARÉM UM INMSIS. Oznacza to: Poprzez nadaną mi moc twórczości rozwinę
zrozumienie w celu współpracy z innymi.
Faza trzecia: Zwizualizujcie złotą kulę, która wnika do piątej czakry i poproście o archetyp
Równoważenia Przeciwności. Zejdzie on poprzez wir fioletowego światła, w formie stożka.
Odpowiada zasadom Równości i Boskiej Mądrości. Najpierw stożek będzie biały, potem
przezroczysto-czerwony, powtarzajcie: SÍROS SEPHALIÉ AMS. Znaczy to: Równość stanowi drzwi
prowadzące Oświeconą Istotę do Boskiej mądrości, gdzie wszystko jest doskonale zharmonizowane.
Faza czwarta: Zwizualizujcie różową kulę wnikającą do waszej czwartej czakry i poproście o archetyp
Oczyszczenia i Kosmicznej Wibracji schodzący poprzez wir żółtego światła. Będzie miał postać
sześcianu. Odpowiada on zasadom Boskiego Mistrzostwa i Współtworzenia. Niech będzie
pomarańczowy, a później biały. Kod do recytowania to: SUREMAM SEMS. Oznacza to: Jestem
boskim mistrzem z możliwością tworzenia najwyższej miłości, harmonii i porozumienia z całym
kosmicznym porządkiem ewolucji.
Faza piąta: Zwizualizujcie niebieską kulę wnikającą do trzeciej czakry poprzez wir niebiesko-zielonego
światła i poproście o archetyp Świetlistych Sił w formie czworościanu foremnego (piramidy).
Odpowiada on zasadom Wnikliwości i Eksperymentowania. Najpierw zwizualizujcie ją w kolorze
fioletowym, a następnie niech zmieni się na złoto-rubinowy i powtarzajcie: SÁTRAPAM ORAMEN
REM. Oznacza to: Z wnikliwością będę kroczyć poprzez królestwa dualności, doświadczając mojej
Boskiej Esencji, zawsze doskonałej i świetlistej, ponieważ jest ona ekspresją twórczej mocy Boga.

Faza szósta: Zwizualizujcie cytrynowo-żółtą kulę wnikającą do drugiej czakry poprzez wir czerwonego
światła i poproście o archetyp Objawionej Prawdy. Jego kształt to kula. Odpowiada on zasadom
Wewnętrznej Mocy i Pogody Ducha. Najpierw będzie miał kolor ciemno-niebieski, a potem fioletowy.
Powtarzajcie kod: ANAMÉM NOUS. Oznacza to: Przywołuję transformującą wewnętrzną moc, która
przyniesie pogodę ducha mojego Ja w komunii z Boskością i kosmicznymi siłami ewolucji.
Faza siódma: Zwizualizujcie opalowo-niebieską kulę wnikającą do waszej pierwszej czakry. Poproście
o archetyp Wzniesienia i Budowy (konstrukcji) Ja, który zejdzie poprzez wir złotego światła. Będzie
miał on formę trapezoidu i odpowiada zasadom Mądrości, Akceptacji i Oddania. Najpierw będzie
kryształowo-biały, a potem jego kolor zmieni się na zielony. Powtarzajcie kod: TRUMENS SEOPSÉ
VHIR. Oznacza to: Jestem istotą w stanie ewolucji. Akceptacja jest kluczem sublimacji (uwznioślenia)
przeciwności i odrodzenia oddania poprzez komunię z Boskością i moim Wyższym Ja.
Faza ósma: Zwizualizujcie kulę rubinową wnikającą w wasze wszystkie czakry i w tym samym czasie
poproście o archetyp Transcendentalnej Świadomości, który zejdzie poprzez wir opalizującego światła.
Będzie miał formę pięcioramiennej gwiazdy i odpowiada on zasadom Czystej Miłości i Połączenia z
Bogiem. Gwiazda będzie miała kolor różowy, a następnie złoto-rubinowy. Kod do powtarzania to:
URAMS NEMENS ISHARIS. Oznacza to: Kiedy przebudzę się do mojej Boskiej Esencji, doświadczę
czystej miłości, rządzącej i utrzymującej wszystkie struktury wszechświata w nieustannym tańcu
harmonii, światła i doskonałości.
Umiłowane anioły bez twarzy, kończymy nasz przekaz mając nadzieję, że nasze słowa
przyniosą wam pokój, pogodę ducha i duchową spójność pomiędzy wami. Jest to koniec ziemskiego
cyklu, ludzkiego roku, który dał wam sposobność odkrycia waszej boskiej natury i zrozumienia, że
jesteście mechanizmami komunikacji ewolucyjnego wzajemnego oddziaływania we wszechświecie.
Gdy działacie w oparciu o to, zrozumiecie, że Bóg jako mechanizm tworzenia, harmonii i miłości
zawsze wibruje w różnych wibracyjnych i energetycznych ekspresjach tworzących spójność, porządek
i doskonałość w kosmosie. Wy także jesteście ekspresją Zjednoczonej Całości, gdy wyrażacie wasz
boski aspekt jako istot światła, czyli aniołów w doskonałym połączeniu i synergii ze Stwórcą.
Koniec przekazu...

