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Ze światów Boskich Sfer, my operatorzy światła Hierarchii Galaktyki, pozdrawiamy was
projektując nasz hologram światła, miłości i harmonii.
Możliwość wschodzenia z wami wszystkimi we wzajemne oddziaływania jest dla nas
niezmierną przyjemnością. Pragnieniem naszym jest podnoszenie waszej świadomości i dostrajanie
was do światów archetypowej ewolucji, w których my żyjemy. Wszyscy, którzy znajdujecie się w
światach ewolucyjnego oczyszczania, macie możliwość intensywniejszego życia, co oznacza
wychodzenie poza ograniczenia dwoistości i ewolucyjną relatywność. Kiedy zastanawiamy się nad
cywilizacją taką jak wasza, posiadając wiedzę o naszym zjednoczeniu poprzez nieuniknione
ewolucyjne połączenia, czujemy głęboką odpowiedzialność spoczywającą na nas.
Celem przeznaczonego nam ewolucyjnego programu, w obrębie kosmicznego porządku, musi
być osiągnięcie połączenia z naszą Esencjonalną Istotą oraz Zjednoczoną Uniwersalną Obecnością Boskością. Wszyscy znajdujemy się w różnych sekwencjach bezkresnej i niewyobrażalnej spirali
wszechobecnej i wszystkowiedzącej kosmicznej świadomości. Najważniejsze w tym momencie jest to,
byście zrozumieli, że za zasłoną dualności jak również w światach ewolucyjnych, mitycznych
doświadczeń, wasi kosmiczni bracia i siostry i ci, którzy są odpowiedzialni za uniwersalny porządek,
nadzorują przebieg waszego procesu.
Tematem, który przywołuje dziś naszą uwagę jest język boskiej miłości, którym posługują się
wyższe istoty światła i te, które nadzorują kosmiczny porządek. W rzeczywistości ten boski język nie
jest mechanizmem poprzedzającym mentalny plan dwoistości, bierze on swój początek z Kosmicznej
Boskiej Esencji, przenikającej cały wszechświat. W waszym świecie istnieje wielka różnorodność
języków i wszystkie one posiadają specyficzne cechy. Zasadniczo jednak ich znaczenie w codziennym
użyciu jest takie samo.
Kiedy odnosimy się do boskiego języka miłości, mówimy o najwyższej wibracyjnej
częstotliwości utrzymującej funkcjonowanie całego kosmosu. Ten boski język miłości jest
skondensowaną manifestacją twórczej mocy Stwórcy, zdeponowanej w każdej cząstce kształtującej
wszechświat. Źródłem wszystkiego co istnieje i przejawia się w nieskończoności form, myśli i uczuć,
w celu dawania ekspresji światom ewolucji, jest kosmiczny boski dźwięk.
W waszym świecie, język jest narzędziem, poprzez które zachodzą wszelkie interakcje w
strukturze społecznej. Powoduje on jednak skutki pełne dysharmonii oraz podziały pomiędzy ludźmi i
narodami Ziemi. Wszystko wywodzi się z boskiego dźwięku, będącego ekspresją Wielkiego Boga
Wszechświata. Dźwięk ten będący wynikiem cichej, nieustannej miłości rozbrzmiewa we wnętrzu
wszystkich stworzeń i elementów tworzących Wszechświat. Z naukowego punktu widzenia, możecie

zrozumieć w jaki sposób dźwięk powoduje różnego rodzaju skutki w odbiorcach, w zależności od
intensywności i uczuć z nim związanych. Wszyscy wiecie, co oznacza wyrażanie czułości, współczucia
i zrozumienia generujące fale harmonii, połączenia i miłości. Doświadczacie również przeciwności,
wówczas, gdy pozwolicie swemu mentalnemu ego projektować dźwięki, prowadzące do kłótni,
dysharmonii, agresji i zniszczenia.
Jest to trudny temat, ale bardzo istotny. Wszystkie ludzkie istoty powinny głęboko się na nim
zastanowić. Zasadniczo wszechświat jest dźwiękiem i dźwięk ten jest ekspresją twórczej mocy i
boskiej substancji skondensowanej w sposobie kochania, generującego harmonię i postęp. W waszym
świecie używacie tylko relatywnego i zdeformowanego aspektu boskiego dźwięku i jest to podstawową
przyczyną wszelkiej destrukcji. Język jest mechanizmem, danym nam przez Boskość w celu
przejawiania twórczej, spójnej mocy w relacjach pomiędzy wszystkimi ludzkimi istotami i Boskością.
Język, którego teraz używacie, jest zniekształconym sposobem porozumiewania się i powodując
dysharmonię jest niczym więcej jak wyrazem waszych uczuć oraz stanu wewnętrznej świadomości. W
zasadzie poprzez wasz sposób mówienia i zwracania się do innych wyrażacie to, kim jesteście. Mówiąc
generujecie spiralę energii poszukującej odbiornika, do którego może się ona dostroić. Dlatego
konieczne jest, byście przykładali większą wagę do tego ewolucyjnego narzędzia, będącego
synonimem komunikacji z Najwyższą Świadomością, czyli Boskością, za którą tęskni wasze Ja.
W istocie jesteście harmonizującymi przekaźnikami Światła Stwórcy, emitującego swój
makrohologram harmonijnej radości, wieczności, wiedzy i miłości. Jednak w obecnym momencie
prawdziwa natura światła, którą jest czysta, boska miłość, jest przesłonięta zanieczyszczającym
osadem, manifestującym się poprzez mentalne ego. Dlatego sprawą niezbędną jest rozpuszczenie w
tyglu waszej wewnętrznej Istoty wszystkich tych egoistycznych nieczystości, będących źródłem całego
cierpienia i nieszczęść, gdy zapominacie, że jesteście Esencjami Zindywidualizowanego Boskiego
Światła.
Oczywiście wszystko to stanowi proces, który musicie stopniowo, z wytrwałością uaktywniać.
Wasza ewolucja od tego właśnie zależy. Dostępne są wam wszystkie możliwe narzędzia, ale
najważniejszym z nich jest szczera chęć przemieniania siebie w przekaźnik nieustannego światła.
Jedynym pragnieniem wówczas staje się wyrażenie miłości, zdeponowanej w nas przez Boga. Tylko
poprzez ten boski język, ludzkość, wszystkie jej konflikty oraz niezgoda mogą zostać przemienione.
Aby to nastąpiło, musicie zapomnieć kim jesteście teraz i połączyć się z uśpioną, boską tożsamością
spoczywającą w waszym wnętrzu. Jest to program, który stopniowo musicie rozwijać, aby w świadomy
sposób mógł być zainstalowany w waszej racjonalnej świadomości.
Zazwyczaj kiedy mówicie, nie jesteście świadomi energetycznego efektu, jaki wasze słowa
powodują w otoczeniu, w którym się znajdujecie oraz na planie przyczynowym planety Ziemi.
Świadoma, refleksyjna cisza jest sposobem, który powinniście codziennie praktykować przynajmniej
przez chwilę, w celu przeprogramowania waszej twórczej podświadomości i innych sfer, kształtujących
ciało mentalne. Musicie zagłębić się w swoją Istotę i zbadać Boskie Sanktuarium waszego serca, gdzie
odnajdziecie Boski Język Miłości, łączącej was z waszym Wewnętrznym Mistrzem. Jesteście wibrującą
Boską Esencją, w której miłość jest duchową substancją; Esencją świadomą posiadanej mądrości i
wiecznego połączenia jakie ma z Bogiem. Musicie otworzyć sanktuarium z Boskimi Cnotami,
strzeżone przez waszą Boską Obecność. Kluczem do tego sanktuarium jest miłość, pragnienie
wibrowania w jedności z Bogiem i wszechświatem w uczuciach miłości i braterskiej współpracy.
Wszyscy pochodzicie z tego samego boskiego źródła. Powrót do tej jedności to wielka lekcja i
wyzwanie jakie musicie podjąć w światach ewolucyjnego oczyszczania.
Język jest ekspresją uczuć pełnych miłości, które każda boska esencja niesie w sobie, jak kula
światła, która musi oświecić swoją świadomość i sposób wchodzenia we wzajemne relacje z innymi.
Wasz sposób wyrażania siebie pokazuje co jest podstawą waszego istnienia, a także cele i pragnienia,

które musicie oczyścić, byście mogli przemienić się w gwiezdne Kule Światła wibrujące w Wielkiej,
Boskiej Oktawie Bezwarunkowej Miłości. Nie poddawajcie się temu czym jesteście teraz, ponieważ
jest to tylko zniekształcona projekcja waszego Wyższego Ja, blokowanego przez mentalne ego. Nie
upierajcie się przy odgrywaniu reakcyjnej, egocentrycznej, pełnej manipulacji roli, która staje się już
przeżytkiem i jest dla was jedynie źródłem cierpienia i frustracji. Musicie ćwiczyć się w panowaniu
nad tymi aspektami waszej pozornej osobowości, którą pokazujecie światu, gdy mówicie i odczuwacie
poprzez umysł zniekształcany przez zazdrość i chęć manipulacji innymi. Ta postawa i nieuczciwe
przyzwyczajenia nigdy nie uczynią was szczęśliwymi, ponieważ zostaliście przeznaczeni do
przejawiania miłości, którą Bóg zdeponował w świętym sanktuarium waszej Boskiej Esencji, którą to
esencję dzielicie z innymi stworzeniami.
Boski język kosmicznej miłości jest kodem, na którym opiera się cały wszechświat, który
poprzez nieustającą i ekspansywną pulsację emituje wibracyjne fale nawołujące do spójności i
komunikacji. Wszystko jest kwestią nauki i praktyki. Teraz macie do swojej dyspozycji czas i środki,
by ta wiedza została zintegrowana w waszym życiu. Dźwięki nie są używane w światach boskich sfer,
raczej są to boskie uczucia i emocje wytwarzające wznoszącą spiralę harmonii, twórczości i pełnej
miłości spójności. Na waszym planie wszystko wyraża się jednak w przeciwny sposób, ponieważ
wasza prawdziwa Boska Esencja musi zmierzyć się z barierami mentalnego ego i racjonalnego umysłu
zniekształcanych przez niepożądane zwyczaje i wsteczne tendencje. Dlaczego utrzymujecie całą tę
dysharmonię i zatrzymujecie przepływ komunikacji i boskiego połączenia? Nie jest to ani właściwe ani
godne pochwały. Istoty o wyższym ewolucyjnym statusie takim jak wasz, nie powinny niewłaściwie
używać darów danych im od Boga. To wielka zniewaga dla waszej Boskiej Esencji. Musicie to
zmienić, jeśli nie chcecie doświadczać ciemnej i destrukcyjnej głębi waszego wielkiego wroga,
mentalnego ego.
Nadszedł moment, ukochane świetliste esencje, abyście powstały z determinacją, ćwicząc moc i
wolę by zamanifestować swoją twórczość, wzniosłą i pełną radości ekspresję wrażliwości i miłości,
którymi Bóg was obdarzył. Zostaliście przeznaczeni, by budować światy światła i doskonałości
wibrujące w najwyższych oktawach miłości i boskiej harmonii, generujące sekwencje nieustającej
radości i wieczności. Dlatego spoczywa na was wielka odpowiedzialność aktywowania boskiego
języka miłości. Stanowi on drogę i jest kluczem do uzyskania dostępu do wyższych światów światła i
miłości, gdzie istnieje tylko nieśmiertelność. W tym celu musicie pozbyć się lichego ubioru,
stworzonego przez ego i ukrywającego wasze Wyższe Ja. Powinniście nauczyć się wyrażać samych
siebie w każdym momencie poprzez uczucie miłości, która nawet nie zna koncepcyjnych ograniczeń,
intelektualnych barier, ugrzecznionych form językowych ani też ideologii promujących oddzielenie,
nienawiść i destrukcję.
Oto wskazówki, które pomogą wam w uaktywnieniu działania opartego na boskim języku
kosmicznej miłości.
1. Usiądźcie w spokojnym miejscu, w którym nikt nie będzie wam przeszkadzał, byście mogli
usłyszeć ciszę swego umysłu i poczuć swoje serce.
2. Zacznijcie świadomie, głęboko i długo oddychać wizualizując na wielkim ekranie otoczenie,
które lubicie najbardziej, na przykład dolinę otoczoną górami z płynącą przez nią rzeką, z
drzewami, ptakami i innymi zwierzętami.
3. Teraz skoncentrujcie całą swoją uwagę i świadomość na miejscu, które zaprojektowaliście i
rozpocznijcie komunikację z nim, wybierając swoim sercem, nie umysłem, takie słowa, które
pozostaną z nim w synergii i harmonii.
4. Bądźcie świadomi, że w otoczeniu, które stworzyliście, cokolwiek powiecie, co nie będzie
pochodziło z waszego świętego sanktuarium, spowoduje nieharmonijne skutki, takie jak zmianę

kolorów, deformacje drzew, gór i wszystkich znajdujących się tam obiektów.
5. To ważne, byście pozostawali świadomi, kiedy takie zniekształcenie nastąpi, by móc je
naprawić poprzez wasze uczucia, a nie mentalną ekspresję. Gdy podczas wizualizacji wyrazicie
właściwe uczucia i wypowiecie odpowiednie słowa, spostrzeżecie, że deformacje znikną.
6. Musicie zrozumieć, że całe otoczenie, które stworzyliście, nie służy tylko zaspokojeniu
waszych samolubnych potrzeb, powodujących w nim różnego rodzaju nieharmonijne
przemiany. Przeciwnie jest tutaj tylko po to, by powiększać harmonię i piękno.
7. Idąc wolno przez dolinę, którą stworzyliście, wizualizujcie siebie nie w formie ludzkiej, w
której teraz się znajdujecie, ale raczej jako kulę światła, która stopniowo będzie przybierać
kształty przejrzystego anioła.
8. Teraz wizualizujcie innych ludzi, z którymi wchodzicie we wzajemne relacje. Pamiętajcie
jednak, że podstawą tej komunikacji ma być tworzenie pełnej wsparcia, braterskiej atmosfery, w
której wasze uczucia wyrażają się w słowach niosących zgodę, harmonię i miłość.
9. Zwróćcie uwagę na te osoby, które będą do was mówiły, ale nie słuchajcie ich używając filtru
waszego umysłu w celu osądzania i wartościowania. Słuchajcie tak, jak słuchałaby istota
światła, byście poczuli twórcze oddziaływanie, które Bóg wyraża poprzez tych, których
słuchacie.
10.Poczujcie emocje żywej i głębokiej harmonii, w której wszystko co musicie czynić, to poczuć
swą istotę i wieczne połączenie, które ma ona ze Stwórcą i innymi stworzeniami. Wszystkie
wasze codzienne działania, również te służące przeżyciu, mają być doświadczane z taką
postawą, ze świadomością, że wszystko pozostaje w pełnym miłości Boskim objęciu. Nie
musicie być agresywni, nawet jeśli inni tacy są dla was, ponieważ z waszej kosmicznej
perspektywy odbierzecie ich wiadomość poprzez miłość
Oto wskazówki, które wam przekazujemy, by każdy z was mógł uaktywnić kosmiczny
język boskiej miłości i w ten sposób, uzyskać dostęp do wyższych poziomów świadomości i
istnienia. Wszechświat nie ocenia waszej ewolucji w egocentrycznych słowach, przeciwnie
używa słów generujących spójność, dostatek, harmonię i miłość.
Oto, umiłowane kule boskiego światła, przesłanie, które Hierarchia waszej Galaktyki
pragnie przekazać w tej sekwencji uniwersalnego teraz, w którym właśnie się znajdujemy.
Koniec przekazu...

