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Niech Światło kosmicznego Życia świeci zawsze w waszym wewnętrznym sanktuarium
pozwalając, aby przebudzenie gwiezdnej świadomości przepełniło wasze niższe ciała.
Jesteśmy kosmicznym porządkiem Tarakeshu. Pochodzimy z gwiazdy Deneb w konstelacji
Łabędzia. Nasz porządek jest jednym z najstarszych we wszechświecie i oczywiście jesteśmy częścią
Wielkiego Uniwersalnego Białego Braterstwa. Białe Braterstwo istnieje we wszystkich galaktykach,
kształtowanych przez różnorodne ewolucyjne porządki współpracujące ze sobą, aby proces ewolucji
uniwersalnej mógł postępować. Słowo Tarakesh ma znaczenie posiadające związek z naszym
poziomem ewolucyjnym i ze specyficznymi funkcjami, które rozwijamy jako nasz wkład w działania
Kosmicznej Rady, projektującej i kierującej programami ewolucji wszechświata.
Dziś zamierzamy powiedzieć o nasionach gwiezdnej świadomości. Stanowią one genetykę
ewolucji kosmicznej, która syntetyzowana jest przez Hierarchie wszechświata, by tworzyć nowy prąd
życia w systemach słonecznych, wymagających dostrojenia wibracyjnego i energetycznej przemiany.
Jako cywilizacja znajdujecie się w momencie ewolucyjnego przejścia, które przyniesie w następnych
dekadach stopniowe otwieranie się nowej świadomości i koniec historycznego czasu w waszej
ewolucji. Wielu z was martwi się o przyszłe wydarzenia, mogące nastąpić na waszej planecie,
zastanawia się nad proroctwami, które były przekazane w przeszłości i jest to coś, co uaktywnia
emocje mentalnego ego. Wszystko, co dzieje się w waszym życiu i w planetarnym otoczeniu jest
konsekwencją poziomu świadomości stanowiącej diament, który powinniście oszlifować poprzez
środki służące przebudzeniu wewnętrznej transformacji.
Nasiona, których używacie dla uprawy określonych gatunków botanicznych zawierają zarodki
ewolucji, których kody genetyczne odpowiadają energetyczo-wibracyjnym cyklom kosmicznych praw.
Wygląd rośliny i jej ewolucja znajduje się już potencjalnie w mikrokosmicznym stanie we wnętrzu
nasienia. Jednak tylko specyficzne okoliczności pozwolą, aby zaistniały. Analogicznie, wy jesteście
gwiezdnymi nasionami, które kosmiczna hierarchia zasiała na Ziemi. W jakim celu? Aby otworzyć
nowy prąd ewolucji dla tych istot i ewolucyjnych procesów, które wymagają specyficznych warunków
do ich zainstalowania i wibrowania zgodnego z kosmicznym planem. Jesteście nasionami gwiezdnych
ogrodników, które zasiali oni z największą troską i miłością na planecie, której ewolucyjna historia
powraca do początków stworzenia, kiedy istniała jeszcze materia bez formy. Należycie do gwiezdnej
przeszłości, która powraca do początków czasów uniwersalnych, kiedy stopniowo poczęte zostały
systemy galaktyczne i zarodkowe mgławice, które wyłoniły się z Wielkiego Centralnego Słońca.
Nasiona gwiezdnej świadomości stanowią zespół dzwiękowo-geometrycznych kodów pozwalających
na połączenia i przemiany energii w jej różnych stanach. Źródłowym stanem jest stan Światła lub
świadomości nieskończonego życia, które niesie w sobie genetykę nieśmiertelności, mądrość i

doświadczenie jedności pomiędzy materią i energią. Ponieważ znajdujecie się pod działaniem
ewolucyjnych ograniczeń, zapomnieliście o swojej duchowej tożsamości, powodując w ten sposób
deprawację waszej świadomości transcendentalnej, która postrzega rzeczywistość bez zniekształceń.
Jesteście materią i energią, które wzajemnie oddziałują na siebie poprzez prądy grawitacyjne i
elekromagnetyczne wpływające na wasze niższe ciała i świadomość historyczną. Istnieje wielka
różnica pomiędzy świadomością historyczną i gwiezdną świadomością. Mechanizmy działania i
podejście są zasadniczo różne. Czasami zdarza się, że nasiona, jeśli nie pozostają w specyficznych
warunkach klimatycznych i atmosferycznych, degenerują się. To samo dzieje się ze świadomością,
która stanowi wielkie narzędzie waszej Esencjonalnej Istoty, lub inaczej quanta świadomości.
Wszystkie światy i kwadranty wszechświata poddane są różnego rodzaju warunkom grawitacyjnym i
elektromagnetycznym. Ich modyfikacja niesie ze sobą wielkie przemiany w ekosystemach,
częstotliwości wibracji i poziomach energii tych światów. Wy, jako nasiona gwiezdnej świadomości
zostaliście zaprojektowani genetycznie do samoprzeprogramowania się bez potrzeby zewnętrznej
interwencji. Jesteście autonomiczni i macie wszystko, co niezbędne do samoregeneracji, odtwarzania
siebie i transformowania poprzez kody ewolucyjne gwiezdnej świadomości.
Świadomość historyczna stanowi mechanizm, którego używa mentalne ego, aby utrzymywać was w
rzeczywistości wirtualnej, w której czas historyczny oddziałuje na was zniekształcając waszą
świadomość. Ta historyczna świadomość zaczyna działać, gdy oddzielacie siebie od kosmicznego
prądu ewolucji, a przez to od waszej Esencjonalnej Istoty, czy inaczej quanta świadomości. Jest to akt
woli, w którym uaktywniacie pozostawanie poza rzeczywistością i poddanie się ograniczeniom
relatywnej czasoprzestrzeni rzeczywistości wirtualnej, uaktywnianej jednocześnie z tym wyborem.
Czas historyczny poprzez swoje uwarunkowania i wpływy energetyczno-wibracyjne powoduje
degradację waszej gwiezdnej świadomości, która nie otrzymuje energetycznego zaopatrzenia
kosmicznego pulsu ewolucji. Można powiedzieć, że pozornie nastąpiła wasza ewolucja na polu
naukowo-technologicznym, ale ten typ postępu zamknięty jest wewnątrz czasu historycznego,
utrzymującego gwiezdną świadomość w stanie energetycznego zamrożenia.
Przez wiele cykli ewolucyjnych pozostawaliście oddzieleni od kosmicznego czasu ewolucji,
przeszkadzając w tym, by nasiona kosmicznej świadomości mogły wykiełkować. Teraz dzięki
specjalnym dyspensom ze strony Hierarchii wszechświata i ponieważ pobudzenie nowego poziomu
wyższej ewolucji w waszym Systemie Słonecznym i Galaktyce stanowi ewolucyjną potrzebę w ramach
kosmicznego porządku, postanowione zostało uaktywnienie nasion kosmicznej świadomości. W ten
sposób możliwe stanie się ponowne połączenie z kosmicznym czasem. Promieniowanie plazmowe z
centrum Galaktyki uwalnia ogromną masę fluidów elektromagnetycznych i plazmy, które tworzą
adekwatne warunki do tego, by wasza gwiezdna świadomość mogła zostać uaktywniona i rozwijana.
Są to quanta świadomości pulsu wpływającego na wasz biohologram energetyczny uaktywniając w ten
sposób wasze ciało energetyczne, które umożliwi lepszą, świadomą komunikację z waszymi
gwiezdnymi braćmi. Poprzez ten proces nastąpi pęknięcie mentalnej skorupy, w której od eonów
jesteście zamknięci, a która stanowi ograniczający środek waszej ewolucji. Mimo, że macie dostęp do
prawie wszystkich obszarów geograficznych planety, jesteście uwięzieni i ograniczeni poprzez wasz
umysł, stanowiący restrykcyjny mechanizm, którego używają ogrodnicy galaktyki, by nadzorować i
kontrolować waszą ewolucję. Ponieważ historyczny czas, w którym żyjecie i który jest bezpośrednio
powiązany z historycznym planem, ewoluuje wewnątrz mitycznego labiryntu, generuje to mnóstwo
cierpienia, bólu i destrukcji. Dzieje się tak, ponieważ wybraliście i optowaliście na rzecz takiej właśnie
formy życia, w której egocentryzm i oddzielenie stanowią narzędzia i dominujący ton.
Cała otrzymywana przez was informacja ma na celu przyciągnięcie waszej uwagi, byście użyli
wnikliwości gwiezdnej świadomości, która w stanie nasienia znajduje się w waszym wnętrzu. Jesteście
ewolucyjnymi ogrodnikami, którzy powinni zainwestować całą swoją energię, by wasz wewnętrzny

ogród rozkwitł, a nowa ewolucyjna genetyka mogła zostać zainstalowana i rozwijana. Jest to
oczywiście kwestia wyboru, ponieważ jako świadome istoty macie wolność wyboru, a bez gruntownej
i systematycznej pracy nasiona nie mogą wykiełkować i może skończyć się to ich zniszczeniem.
Degradacja istniejąca na wszystkich poziomach waszej planety jest przejawieniem zepsucia i
zanieczyszczenia waszego wewnętrznego ogrodu. Nieświadomość stanowi część historycznego czasu
waszej ewolucji, a jej wynikiem są nędzne warunki, w jakich znalazł się wasz ekosystem i cała
cywilizacja.
Powinniście zawsze pamiętać o tym, że jesteście ewolucyjnymi alchemikami i dysponujecie zasobami i
warunkami, aby powodować poziomy duchowej transformacji kształtujące waszą świadomość. Wasza
historyczna, inaczej wsteczna, świadomość pracuje w oparciu o parametry eksploatacji, manipulacji i
zanieczyszczenia jako ekspresja waszego egocentryzmu. W nowej sekwencji ewolucyjnej, w którą
wchodzicie musicie wprowadzić siebie w czas kosmiczny, w którym świadoma wiedza powinna
kierować waszymi myślami, uczuciami, emocjami i działaniami, generując dostatek, harmonię i
braterską współpracę. Nadszedł czas, w którym powinniście zdecydować, w jaki sposób i w jakim celu
używać waszej świadomości, jeśli rzeczywiście zamierzacie przeżyć zmiany energetyczno-wibracyjne,
które nastąpią. Jest to wyzwanie i wymaga skupienia uwagi, aby świadoma transformacja rozpuściła
warstwy ego, które przeszkadzają wam doświadczyć w pełni waszego kosmiczno-duchowego
pochodzenia. Stanowicie zniekształconą genetykę ewolucyjną, którą wszechświat i Hierarchia pragnie
zregenerować i przetransmutować, by spowodować nowy prąd wyższej ewolucji. To wielka
sposobność, aby uczestniczyć i współpracować z tym kosmicznym wydarzeniem ewolucyjnego
przejścia w kierunku nowego świata i gwiezdnej świadomości.
My, jako monitorujący ewolucyjną genetykę, próbujemy poprowadzić was, jeśli tego pragniecie, aby
wasz duchowy postęp i kosmiczne przebudzenie nastąpiły. To, umiłowani przyjaciele, wymaga
osobistego wysiłku i wiedzy, by być zdolnym do uprawiania waszych nasion gwiezdnej świadomości,
która pozwoli wam uzyskać dostęp do nowego porządku ewolucyjnego. Jesteście awangardą tego
prądu przebudzenia kosmicznej świadomości i waszą odpowiedzialnością jest uczynienie wszystkiego,
co możliwe, aby przyłączyć nowe paradygmaty gwiezdnej ewolucji. Nie powinniście koncentrować się
na ulepszaniu świata zewnętrznego i adaptowaniu się do warunków zewnętrznych jednocześnie
powierzchownie zagłębiając się tylko w waszą przestrzeń wewnętrzną i poddając się mentalnemu ego.
Świadomość gwiezdna jest stanem bycia istoty pobudzającym jednostkę w każdym momencie do bycia
obecnym i świadomym, w jaki sposób wchodzi w interakcje ze swoim wewnętrznym światem i swoimi
potrzebami ewolucji. To całkowite poświęcenie się uprawie najbardziej fascynującego i wspaniałego
nasienia, którym jest wasza boska świadomość zawierająca wszystkie programy doskonałości,
mądrości i nieskończonej radości. W nasieniu gwiezdnej świadomości kody te są zapisane, wy tylko
musicie je uaktywnić, aby rzeczywiście odkryć i poczuć, że to uczucie pełni, wieczności i
nieśmiertelności jest waszym stanem esencjonalnym i stałym. Powinniście pozbyć się całego osadu,
który przenosiliście w każdej inkarnacji w ramach historycznego czasu. W przeciwnym razie
pozostaniecie muzealnymi eksponatami, zgromadzonymi w pewnym miejscu relatywnej
czasoprzestrzeni w mitycznym świecie, odżywianym tylko osadami negatywnych energii. To jest to, co
narusza i zanieczyszcza waszą gwiezdną świadomość, generując patologiczne stany, kończące się
zniszczeniem nasienia kosmicznej ewolucji.
Nasiona zostały przygotowane by wykiełkować, ale wymagają waszej stałej obecności i bycia
świadomym w każdym czasie waszej egzystencji jako świadków i projektantów waszej ewolucji. Nie
możecie kontynuować uciekania i projektowania siebie na pola historycznego czasu, który powoduje
umacnianie się mentalnego ego i destrukcyjną oraz pełną bólu dynamikę. Jesteście nasionami
gwiezdnej świadomości; świetlistej, pełnej mocy i niezniszczalnej przez działanie czasoprzestrzeni
historycznego czasu. Nadszedł moment, który uwolni was z kajdan mentalnego ego i otworzy drzwi do

gwiezdnej świadomości, która pozwoli wam zrozumieć cel ewolucji i osiągnąć świat nieśmiertelności,
świadomej, bezinteresownej miłości, jako części waszego nasienia gwiezdnej ewolucji.
Oto umiłowani gwiezdni towarzysze nasze przesłanie dla was wszystkich. Pamiętajcie, że to, co robicie
ze świadomego punktu widzenia w każdym momencie kosmicznego czasu przyniesie plon w postaci
pokoju, harmonii i duchowego dostatku. Z wyższych planów gwiezdnej ewolucji, nauczyciele
porządku Tarkeshu, projektujący i nadzorujący genetykę ewolucyjną waszej Galaktyki, mówią wam do
widzenia.
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