RYTM KOSMICZNYCH PŁOMIENI
Mistrzyni Nada
Spisał Ramaathis-Mam
Tłumaczyła Ania Burakowska
1 grudnia 2006
Niech otwarcie kosmicznej świadomości zintegruje się w waszym wnętrzu, by
błogosławieństwo i światło Wyższych Sfer mogło spłynąć na was i abyście przebudzili się do nowej
sekwencji ewolucji.
Umiłowani poszukiwacze Esencjonalnego Światła, które przenika i przepełnia Wszechświat,
zamierzam dziś opowiedzieć o rytmie kosmicznych płomieni jako podstawowym aspekcie
paradygmatów duchowego wzniesienia w trzecim tysiącleciu. Niezwykle ważne dla was jest
zrozumienie, że wzrastacie i dojrzewacie zależnie od okoliczności, które stwarzają czas i przestrzeń,
byście mogli oczyszczać swoją świadomość. Jest ona mistrzowskim programem używanym przez
waszą Istotę Esencjonalną, by oceniać, doświadczać i integrować te procesy, które pozwolą wam pojąć
cel duchowej ewolucji w połączeniu z Wielkim Kosmicznym Hologramem - Boskością. To proces
duchowej alchemii, który musicie przejść, by dokonać transmutacji warunków i gęstych energii w
pulsacje czystego, duchowego światła. Całe zjawisko kosmiczne opiera się na parametrach energii i
wibracji, stanowiących zagęszczone ekspresje Pierwotnego Boskiego Źródła, z którego wszystko
emanuje, jest utrzymywane i transformowane.
Boskie płomienie to pulsacje o wysokiej częstotliwości wibracji, kierujące procesami
komórkowymi, molekularnymi i atomowymi w waszych niższych ciałach. Stanowią energetyczne
wzorce programujące waszą ewolucję i kierujące nią. Ich rytm pulsuje w waszym hologramie
energetycznym stanowiąc katalizator i transformator procesów myślowych, emocjonalnych,
psychicznych i energetycznych wirtualnego ego. Wasza Istota Esencjonalna, czy inaczej Boska
Obecność, otrzymuje różne paradygmaty ewolucji poprzez kosmiczne płomienie pulsujące i
odkodowywane w waszym hologramie energetycznym, które później instalowane są w waszych
niższych ciałach. Te kosmiczne płomienie mają niezwykle czuły rytm pulsacji i uwalniają wszystkie
aspekty psychiczne, energetyczne, myślowe i zachowaniowe wymagające zharmonizowania. Jako
całość funkcjonujecie w oparciu o schematy zachowania adekwatnego do powrotnych schematów
ewolucyjnych, które odkodowują rytm niezgodnych myśli, emocji i działań. Wszystko, czym jesteście
w obecnym momencie stanowi syntezę tego, czego doświadczyliście w poprzednich życiach.
Przybywacie na ten plan z oprogramowaniem ewolucyjnym, kształtującym wasze tendencje,
cele, pragnienia, uczucia, myśli i zachowania. Dlatego uznajemy was za ewolucyjnych alchemików,
ponieważ stale poszukujecie wśród nieskończonej liczby możliwości ewolucyjnych, oferowanych wam
na różnych planach wirtualnej rzeczywistości. Dlaczego znajdujecie się w światach tej właśnie
rzeczywistości? Z powodu waszego rozłączenia z Esencjonalną Istotą i oddzielenia od twórczej mocy
Boskiego Źródła. Innymi słowy nie życzycie sobie współpracy z Boskim Planem ewolucji, a ponieważ

wasza Esencja jest niezniszczalna, dynamiczna i niezmienna, niezbędne wam są pewne programy
duchowej odnowy, byście w pewnym punkcie doświadczenia ewolucyjnego mogli podjąć decyzję o
waszym oddzieleniu od prądu światów światła w nieskończonej ekspansji.
W rzeczywistości to wy sami, w każdej sekwencji ewolucyjnej, wybieracie program,
okoliczności, czas, przestrzeń i rytm, w jakim życzycie sobie płynąć. Program ten jest następnie
stwarzany przez Wyższe Sfery, byście mogli go doświadczyć. Inaczej mówiąc, jesteście w każdym
momencie odpowiedzialni za wszystkie, gromadzone przez niższe ciała doświadczenia, odpowiadające
waszym ewolucyjnym potrzebom. Niezwykle ważne dla was jest zrozumienie, że jako pomysłodawcy
swoich procesów, nie możecie narzekać z powodu okoliczności, ponieważ jesteście twórcami i
głównymi bohaterami sceny ewolucji.
Wszystko we Wszechświecie funkcjonuje w oparciu o rytmy, które falują zgodnie z pulsacjami
energetycznymi i wibracyjnymi emanującymi z Wielkiego Centralnego Słońca, jądra, pobudzającego i
katalizującego kosmiczne procesy ewolucyjne. Wasza Istota Esencjonalna jest połączona z jądrem
plazmowym Galaktyki poprzez płomienie uaktywniające kosmiczne tętno w waszych niższych ciałach.
Te rytmy stanowią esencję życia oraz ewolucji, a także aktywną ekspresję twórczej, boskiej mocy
rządzącej przeznaczeniem Wszechświata. Kiedy rytmy kosmicznych płomieni nie są dostrojone i nie
pozostają w synergii z kosmicznym pulsem ewolucji, mają miejsce wszelkiego rodzaju dysfunkcje w
hologramie energetycznym i niższych ciałach. Zaburzenia te stanowią mechanizmy równoważenia
używane przez waszą Istotę Esencjonalną i Wszechświat, by dokonać transmutacji świadomości i
oczyścić negatywny ładunek ciał energetycznych. Podsumowując jest to dyspozycja naprawy waszych
schematów zachowania i mistrzowskiego programu ewolucji, który bez tej korekty utrzymywałby was
dalej w stanie duchowej hibernacji.
Rytm kosmicznych płomieni stanowi kanał połączenia i komunikacji z Wszechświatem i waszą
Esencjonalną Istotą, którą musicie oczyścić i poznać, by utrzymywać w stanie optymalnym niższe ciała
i poszerzać świadomość. Poprzez rytm kosmicznych płomieni możecie zintegrować najwyższe
poziomy duchowej wrażliwości, pozwalające uzyskać dostęp do tych aspektów życia, które pozostają
w stagnacji. Kiedy rytm kosmicznych płomieni znajduje się w doskonałej harmonii i doskonałym
dostrojeniu do kosmicznego pulsu ewolucji, następuje otwarcie kanałów połączenia i wyższej
komunikacji z Wszechświatem. Powoduje to głęboką metamorfozę w strukturach energetycznych i
genetycznych, które z kolei modyfikują wasze schematy zachowania i program mistrzowski,
pozwalając wam oddzielić się od wirtualnej rzeczywistości. Wówczas otwiera się szerokie spektrum
rzeczywistości kosmicznej, od której byliście do tej pory odłączeni. Światło boskiej świadomości
zaczyna teraz oświecać cienie mentalnego ego, które zawładnęło wami zaćmiewając wasze światło i
nieskończoną mądrość. Jest to stan Bycia pozwalający na dostęp do kosmicznych rejestrów, w których
znajdują się zgromadzone wasze źródłowe - esencjonalne częstotliwości wibracji, jako istot
nieśmiertelnego światła. Stan ten pociąga za sobą moc kontrolowania uniwersalnych fluktuacji
energetycznych i wibracyjnych przejawiających się na różnych planach ewolucji.
Kiedy cały negatywny ładunek energetyczny zostanie przetransformowany, otwierają się drzwi
kosmicznej świadomości w całej jej pełni i ekspansji powodując transmutację i zespolenie niższych
ciał z Ciałem Światła. Przestajecie być wówczas ewolucyjnymi eksperymentatorami, by stać się
częścią światów ponownego stwarzania i ekspansji najwyższych świetlistych archetypów. Jest to stan
integracji różnych koncepcji i instrukcji pozwalających wam odczuwać pełnię i maksymalne
wychylenia świadomości kosmicznej, w której pokój Istoty i przepełniająca ją mądrość stanowią
esencjonalne katalizatory ewolucji. Jest to integracja statusu wyższej ewolucji uwolnionej od
negatywnego ładunku energetycznego i istnienie w stanie najwyższej pulsacji wibracyjnej. Z tego
powodu w obecnych, nadzwyczajnych, krytycznych momentach ewolucji Ziemi zachęca się was do
używania, dawanych wam do dyspozycji, duchowych technologii, byście mogli dokonać waszej

integracji w ramach nowej odsłony ewolucji planetarnej w trzecim tysiącleciu.
Rytm kosmicznych płomieni stanowi mechanizm, dzięki któremu możecie spostrzec
rzeczywistość, różniącą się od fikcji zawartością uniwersalnych, harmonijnych i twórczych
paradygmatów koncepcyjnych oraz zachowaniowych. Oznacza to transformację i stanie się Nowym
Archetypowym Człowiekiem funkcjonującym w perspektywie wspólnego dobra, opartego na
braterskich i solidarnych relacjach mających na celu integrowanie uniwersalnych wartości duchowych.
Jest to zrozumienie, że wszyscy jesteśmy częściami tego samego Pierwotnego Źródła i że możemy w
braterskiej współpracy wnosić i rozprzestrzeniać światło oraz twórczą moc Boga w każdym słowie,
każdej myśli, każdym uczuciu i działaniu.
Celem rytmu kosmicznych płomieni jest podwyższenie poziomu świadomości i obecności, by
podchodzić do okoliczności jako do aspektów prowadzących nas do komunii z tajemnicami życia i
ewolucji. To głębokie odczuwanie naszej duchowej tożsamości i poczucie pokrewieństwa
powodującego rezonans ze wszystkim i wszystkimi, we wnętrzu przepływu mądrości i harmonii
prowadzącej do nieskończonego pokoju, emanującego z naszego połączenia ze Źródłem. Jest to
również odkrycie piękna naszej Esencjonalnej Istoty rozprzestrzeniającej swoje światło i doskonałość
poprzez wibrowanie w dostrojeniu i synergii z boskim planem ponownego zjednoczenia i bezosobowej
służby dla wszystkich komponentów kosmicznego mechanizmu. To stan pełnego odczuwania, że
naszym celem jest wibrowanie w Oktawach Boskiej Miłości czyniącej nas godnymi daru łaski i
pełnego słodyczy, harmonizującego kontaktu ze Stwórcą. Jesteście płomieniami światła poszukującymi
swojej esencjonalnej jasności utraconej podczas podróży na planach wirtualnej rzeczywistości ze
względu na zdeformowane pragnienia mentalnego ego.
Rytm kosmicznych płomieni uaktywnia się, gdy istnieje głębokie pragnienie transformacji i
połączenia z Boskim Źródłem w celu współpracy z Jego twórczą mocą, która wszystko przenika i
przepełnia. Jest to stan akceptacji, że jako boskie mikro świadomości jesteście oddzieleni od jego łaski
i harmonijnego przepływu, by doświadczać cierpienia, ciemności, bólu i zmartwień, co dopuszcza
możliwość wyrzeczenia się miłości, piękna, i nieskończonej harmonii. Kiedy płomienie wibrują w
odpowiednim rytmie wówczas przejawiają się boskie cechy, a współczucie, przebaczenie, tolerancja,
mądrość i bezosobowa służba kierują waszymi działaniami, słowami i myślami. Jest to stan pełnego
dostrojenia i pełnej komunikacji z kosmicznym planem ewolucji, który pozwoli wam kontrolować
dualności energetyczne, powstające na skutek zniekształceń relatywnej czasoprzestrzeni. To
transformacja w Adama Kadmona, czy inaczej archetypowego człowieka w pełni zintegrowanego z
wartościami i paradygmatami kosmicznymi, których celem jest miłość, mądrość i nieskończone piękno
emanujące z połączenia i komunii z Bogiem. W tym stanie wasze życie zostaje przetransformowanie w
akt poświęcenia i bezosobowej służby, by dobro, to, co najbardziej wzniosłe i boska łaska
manifestowały się u innych oświecając wasze wnętrze pełnią miłości, obfitością, harmonią i
wewnętrznym pokojem.
Oto umiłowane esencje światła klucz do tajemnicy istnienia i najgłębszej esencji kształtującej i
rozszerzającej Wszechświat jako emanację twórczej mocy Boga. W ten sposób odkryjecie, co oznacza
być naprawdę szczęśliwym, poza wszelkimi ograniczeniami i uciskiem mentalnego ego. Ono
zainteresowane jest tylko swoim przeżyciem w światach rzeczywistości wirtualnej, w których wszyscy
jesteście niewolnikami jego tyranii i nieświadomości. Oto przesłanie, które Mistrzyni Nada pragnie
wam przekazać, byście mogli oświetlić waszą drogę oraz pozbyć się balastu nieświadomości, który
gromadziliście w światach rzeczywistości wirtualnej.
Wszyscy, bez wyjątku, jesteście przez nas bardzo kochani i życzymy wam, byście stali się
częścią nowego programu ewolucyjnego trzeciego tysiąclecia. Z tego powodu inspirujemy was i
prowadzimy poprzez nasze przesłania, których jedynym celem jest pomoc w odzyskaniu przez was
waszej godności, mocy i duchowej tożsamości jako Mistrzów Światła Kosmicznej Ewolucji.
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