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Niech emanacja energii duchowej hierarchii przeniknie wasz hologram uaktywniając
paradygmaty służby i boskiej świadomości w waszej drodze do ewolucji.
Jesteśmy nauczycielami Porządku Złotego Trójkąta, przybywamy z konstelacji Pegaza.
Poruszymy istotny temat dotyczący wszystkich aspektów waszej ewolucji. Istnieje wiele poziomów
oświecenia, czy inaczej mówiąc samospełnienia, ale wszystkie one oparte są na poddaniu się, czyli
zrozumieniu waszej duchowej tożsamości i powiązania z Twórczą Mocą Boga. Jedyną rzeczą, jaka
istnieje w kosmicznym zjawisku kształtowanym przez nieskończoność wszechświatów, jest boskatwórcza energia przepełniająca i przenikająca kosmiczne przejawienie. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w
pewnych planach przejawienia tej nieskończonej mocy, kierującej kosmicznym porządkiem, który
umożliwia nam zrozumienie naszego boskiego rodowodu. Jesteśmy zindywidualizowanymi
emanacjami boskiej świadomości, doświadczającymi różnorodnych wirtualnych rzeczywistości
składających się na kosmiczną manifestację. Cała gra ewolucyjna oparta jest na oczyszczaniu i
ekspansji świadomości, stanowiąc naukę duchowego zrozumienia Istoty i Boga. Pragnienia są
mechanizmami, których używa Esencjonalna Istota, by doświadczać różnorodnych aspektów
wirtualnej rzeczywistości, odżywiającej i pobudzającej kosmiczny fenomen.
Cały fascynujący program duchowej ewolucji ma różne poziomy. Wszyscy jesteśmy ulokowani
na pewnych poziomach, w zależności od tego, których z nich pragniemy doświadczyć. Jako emanacje
twórczej mocy Boga cieszymy się pewnymi przywilejami, które stopniowo pozwalają nam odkrywać
intencję naszego zaangażowania w grę ewolucji. Poprzez moc wolnej woli wybieramy, w jaki sposób
życzymy sobie doświadczać oddzielenia od boskiego planu oraz zapomnienia naszej duchowej
tożsamości, generującego cienie Esencjonalnej Istoty, nazywane ciałem egoicznym. Poprzez tę
projekcję - cień Esencjonalnej Istoty, możemy kontaktować się z różnymi rzeczywistościami
wirtualnymi, współistniejącymi wewnątrz kosmicznego zjawiska. Gdy akceptujemy ciało egoiczne
jako realne, przywołujemy zaburzające paradygmaty relatywnej czasoprzestrzeni, co pozwala
mentalnemu ego przejąć kontrolę nad naszą ewolucją.
W ten właśnie sposób wchodzimy w mityczne światy ewolucji, które jako kosmiczne labirynty
dostarczają nam doświadczeń niszczących naszą duchową tożsamość. Stopniowo przyłączamy cały
balast paradygmatów i kodów wibracyjnych zakotwiczających nas we wstecznej dynamice i
wprowadzających w nasze życie cierpienie i ból. Gdy pojmujemy jak rozpoznać egzystencjalny błąd

pomieszania egoicznego ciała z Istotą Esencjonalną, następuje przebudzenie i duchowe wzniesienie.
Od tego momentu zaczynamy wychodzić ze stanu duchowej amnezji, łącząc się z transformującą i
regenerującą dynamiką naszej Esencjonalnej Istoty i kosmicznym programem ewolucji. Wymaga to
wysokiego poziomu świadomości intensyfikującego naszą Esencjonalną Istotę i pozwalającego nam
wibrować w kosmicznym czasie Teraz, który jest prawdziwą sceną ewolucji.
Cała ta informacja jest wam przekazywana po to, byście zrozumieli, że musicie połączyć się z
Kosmiczną Siecią Oświecenia. Niższe ciała stanowią dla Esencjonalnej Istoty wehikuł transformacji w
celu jej ekspansji i połączenia ze Źródłem Boskiej Miłości i Piękna, czyli Bogiem. Przez ostatnie
26000 lat doświadczaliście gry ewolucji z płaszczyzny mentalnego ego, tworząc energetyczne
więzienie krystalizujące aż do punktu pozbawienia was całej waszej mocy połączenia z Esencjonalną
Istotą i Wielką Kosmiczną Świadomością przenikającą i przepełniającą wszystko. Wasze codzienne
działania, jak również praca ewolucyjna, wykonywane są z poziomu planu mentalnego, a to implikuje
wibrowanie w częstotliwościach relatywnej czasoprzestrzeni, odżywiającej i pobudzającej różnorodne
wirtualne rzeczywistości, w których pozostajecie uwięzieni. Gdy używacie swojej mocy mentalnej oraz
zdolności myślenia, czucia i pragnienia umacniacie ciało będące cieniem ego. To zakotwicza was w
planach przyczynowo-skutkowych tymczasowego lub inaczej fikcyjnego wymiaru ewolucji. Tak zwane
otwarcie serca stanowi proces rozpuszczania mentalnego ego, w którego pułapkę złapani byliście przez
tysiące lat, w wyniku oddzielenia od boskiego planu.
Jesteście twórcami i projektantami ciała egoicznego utrzymującego was w reakcyjnej
dynamice. To właśnie mentalne ego odpowiedzialne jest za stawiany opór i negatywizm, naruszający
przestrzeń przyczynową i energetyczny hologram planety Ziemi oraz ludzkiego kolektywu. Opór
stanowi podstawowy czynnik i instrument używany przez mentalne ego w celu sabotażu, obniżania
częstotliwości waszej wibracji i zanieczyszczania energetycznego biohologramu. Opór to mechanizm
manipulacji i kontroli używany przez mentalne ego, by utrzymywać was we wstecznej dynamice
wymiaru relatywnej czasoprzestrzeni. Wzorzec oporu jest obecny we wszystkich obszarach waszego
życia, generując egzystencjalny dramat, niezbędny ludzkości jako podstawa poczucia tożsamości i
wiążący was z wymiarem relatywnego czasu. Właśnie w tym jądrze czasu wirtualnego działają siły
inwolucyjne, infiltrując wasze życie i tworząc wirtualną dynamikę zaciemniającą percepcję
rzeczywistości, od której jesteście oddzieleni. Cień Esencjonalnej Istoty kieruje waszą egzystencją z
płaszczyzny fikcyjnej ekspresji relatywnego czasu, wstrzymując wasze bycie dostrojonym i
wibrowanie zgodne z kosmicznym prądem Teraz. To Teraz stanowi synonim skoncentrowanej
świadomości i dostrojenia do dynamiki ewolucji kosmicznej, w której wibruje wasza Istota
Esencjonalna.
Jeśli analizujecie wasze życie, możecie dostrzec, że żyjecie w nieświadomości, czy inaczej
oddzieleniu od kosmicznego prądu ewolucji, który pociąga za sobą akceptację i poddanie się twórczej
mocy Boga. Jest to zaburzony stan Istoty, która przejawia się poprzez działania generujące jedynie
negatywne myśli, uczucia i reakcje, które później musicie zrównoważyć i przetransmutować.
Transformacja nie następuje w automatyczny i nieunikniony sposób, wymagana jest wasza współpraca
i pociąga to za sobą bycie świadomym, czy inaczej przyjęcie odpowiedzialności za waszą ewolucję.
Jednak w celu bycia świadomym i skonfrontowania się z ewolucyjnymi sposobnościami, wymagane
jest poddanie się. Termin ten może wydawać się trochę wsteczny, jeśli analizujecie go z płaszczyzny
mentalnego ego, ale jeśli ulokujecie się w Teraz, w którym wibruje wasza Esencjonalne Istota,
będziecie w stanie spostrzec nadzwyczajny ładunek siły i duchowego zrozumienia, który spowoduje
wasze wzniesienie. Gdy wchodzicie na poziom poddania, jesteście zanurzeni w kielichu boskiej
alchemii, a to pociąga za sobą transmutację cienia mentalnego ego oraz uaktywnienie ciała światła i
połączenie się z nim.
Cała moc wymagana do pobudzenia waszego wzniesienia i oświecenia wywodzi się z postawy

poddania, stanowiącej prawdziwą alchemię ducha. Ta alchemia ducha jest procesem przyłączania
różnych poziomów oświecenia, dopóki ostatecznie nie będziecie wibrować w zgodności i synergii z
planem boskim, którego nieskończony Stwórca używa, aby pokazać i przekazać jego twórczą moc we
wszechświecie. Poddanie stanowi akceptację, że wszystko posłuszne jest ewolucyjnemu celowi,
którym jest transformacja naszego życia, osiągnięcie wyższych poziomów postrzegania, komunikacji i
interakcji z wszechświatem i Bogiem.
Oświecenie nie jest stanem, w którym poszukuje się własnej korzyści, w którym
zagwarantowane jest stałe ulepszanie warunków i codziennych egzystencjalnych okoliczności.
Oświecenie to boska ekspresja życia znajdująca się poza psychologicznym i zmysłowym szczęściem,
którego poszukujecie poprzez różnego rodzaju techniki, terapie i dyscyplinę osobistego rozwoju. To akt
Bycia zawierający w sobie wszystkie możliwości boskiej doskonałości, satysfakcji i pełni, których nie
może odkodować wasze mentalne ego i z tego powodu poszukuje krótkotrwałej radości i satysfakcji
niższej jakości. Spędziliście wiele inkarnacji poddając się despotycznemu i nieprzejednanemu
dyktatowi mentalnego ego, czy inaczej ciała cienia, generując dynamikę pełną bólu i cierpienia,
niosącą ze sobą zanieczyszczanie i niszczenie niższych ciał oraz pola przyczynowego Ziemi.
Stworzyliście skorupę negatywizmu utrzymującą was w reakcyjnej i destrukcyjnej dynamice
osłabiającej waszą duchową wrażliwość i percepcję rzeczywistości. Jesteście ofiarami własnej
nieświadomości, która przejęła kontrolę nad waszym życiem, generując zamieszanie, niepokój, strach i
inne zaburzone przejawienia mentalnego ego.
Wasza ludzkość potrzebuje stanu ponownej rozwagi, abyście zrozumieli, że musicie pozbyć się
oporu i przestać działać poprzez ciało cienia, czy inaczej mentalne ego. Pozwoli wam to osiągnąć stan
piękna i wewnętrznej radości wypływającej z poddania i rozproszenia nieświadomości prowadzącej
was drogami cierpienia i bólu. Musicie dokonać wyboru pomiędzy umacnianiem oporu egoicznego
wzorca i rozpuszczeniem go przy użyciu mocy nadawanej tym, którzy wibrują w połączeniu z Bogiem
i jego Esencjonalną Istotą.
Istnieje nieskończenie wiele obszarów ewolucji, w których zostały przyłączone nowe dane
ewolucyjne, ale wszystkie one mogą być skorumpowane i zgubne, jeśli nie są kanalizowane poprzez
złoty płomień poddania. To poddanie, czy inaczej połączenie z boskim planem ewolucji, jest
centralnym jądrem twórczej mocy Boga. Jest to mechanizm, dzięki któremu możemy uzyskać dostęp
do komunii i stałej komunikacji z pięknem, harmonią i miłością Stwórcy, który projektuje, nadzoruje i
kieruje wszystkimi procesami kosmicznej ewolucji. Opór zatrzymujący wyłonienie się w naszym
wnętrzu przepływu piękna i boskiej miłości umacnia mentalne ego zniekształcając percepcję
rzeczywistości. Jednocześnie uniemożliwia przyłączenie większej ilości światła do Esencjonalnej Istoty
zmniejszając waszą częstotliwość wibracji i pozwalając wszystkim niezgodnym, negatywnym
energiom uderzać w wasze niższe ciała.
W celu rozpuszczenia wzorca oporu, uniemożliwiającego wam osiągnięcie oświecenia, musicie
poważnie i szczerze określić, czego tak naprawdę poszukujecie w ewolucji i całej informacji, jaką
otrzymujecie. Jesteście emanacjami twórczej mocy Boga i to pociąga za sobą współpracę oraz
akceptację okoliczności w celu bycia zdolnym do odkrycia i odzyskania duchowej integralności.
Oświecenie pozwala na doświadczenie nieśmiertelności i wieczności, w których wibruje Esencjonalna
Istota, pozwala na przekroczenie ograniczeń materii. Ale aby to nastąpiło wymagane jest poddanie się.
Znajdujecie się w momencie ewolucyjnego przejścia i ważne jest byście wibrowali w stanie
całkowitej obecności, świadomi tego, czego chcecie doświadczyć i jakie są wasze cele. Te czynniki
determinują waszą ewolucję i okoliczności z niej wynikające. Stale podążacie za bezwładem waszej
nieświadomości, symptomem waszego oporu na oświecenie. Gdy go doświadczycie, w automatyczny
sposób dostroicie się do kosmicznego prądu ewolucji. To proces jedności, bez dualności podżegającej
do różnicowania i wszelkiego rodzaju uprzedzeń pomiędzy ludźmi. Poddanie się jest najbardziej

pełnym mocy i efektywnym sposobem osiągnięcia oświecenia, czy inaczej stanu nieśmiertelności,
wiedzy i nieskończonej radości, którego pragnie wasza Istota, ale nie może doświadczyć go ze względu
na stawiany opór. W końcu opór jest ekspresją buntowniczej postawy kierującej procesem tych, którzy
nie uznają swojego boskiego pochodzenia i konsekwentnie nie akceptują współpracy i bycia w komunii
z projektami Stwórcy.
Jeśli cała wasza dyscyplina duchowej ewolucji oparta jest na zmysłowym i psychicznoemocjonalnym doświadczeniu, będziecie wzmacniać wzorzec oporu i przeszkadzać w tym, by boskie
światło i łaska spłynęły i zadomowiły się w waszym wnętrzu. Nie znajdujecie się na Ziemi, by
stwarzać sobie lepsze materialne warunki, które umożliwią wam lepszy dostęp do źródeł
dostarczających zmysłowych przyjemności, czy psychicznej satysfakcji. To subtelne działania ego, w
których wielu z was pozostaje uwięzionych ze względu na swoją nieświadomość, skutek waszego
oporu na to, by Boskie Światło przerwało energetyczne łańcuchy mentalnego ego i negatywnej
dynamiki, której zazwyczaj potrzebujecie, by czuć się żywymi.
Wszystko zależy od szczerego, prawdziwego i głębokiego otwarcia, umożliwiającego
połączenie z waszym złotym sanktuarium, w którym mieści się wewnętrzny obserwator, czy inaczej
superświadomość obserwująca i nadzorująca waszą ewolucję. Prawdziwa alchemia rodzi się z
poddania wynikającego z akceptacji, że wszyscy jesteśmy podporządkowani i musimy współpracować
z kosmicznym planem ewolucji, a zatem być zdolnym do odczuwania szeptu i radości Nieskończonego
Stwórcy podsycającego płomień miłości, nieskończonej harmonii i piękna, czekający na naszą
akceptację.
Jesteście boskimi projekcjami twórczej mocy Boga, którego światło zostało zaćmione przez
wasze pragnienie oraz decyzję pozostania w ciemności stanowiącej formę ekspresji waszego oporu i
oddzielenia od tego, czym w esencji jesteście.
Mówimy do widzenia wam wszystkim i życzymy, by nasze słowa pomogły wam w refleksji i
zainspirowały do doświadczenia boskiego pokoju, radości i mądrości, które otrzymujecie, gdy wasze
serce pozostaje oświecone.
Koniec przekazu...

