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Pozdrowienia dla wszystkich zwolenników duchowego rozwoju. Niech świadomość i duchowa
wrażliwość zawsze będą obecne w waszym procesie ewolucyjnym.
Kiedy używamy terminu „energetyczno-wibracyjny”, mamy oczywiście na myśli skutki
wywoływane przez energię twórczą w strukturach bio-molekularnych i komórkowych. Energia stanowi
witalną stałą, nadającą formę całemu kosmosowi w jego różnych subtelnych i gęstych manifestacjach.
Zakotwiczenia energetyczno-wibracyjne stanowią wyraz waszych emocji, uwalnianych przez stany
psychiczne, będące wyrazem waszego poziomu świadomości oraz duchowej wrażliwości.
Zakotwiczenia te powodują różne szkodliwe dla was skutki manifestujące się w niższych ciałach w
formie dysfunkcji fizycznych, emocjonalnych i psychicznych. Ich, mniej lub bardziej intensywna,
jadowitość wskazuje dziedziny waszego życia, w których brak jest harmonii i które domagają się
uwagi z waszej strony. Wszystko posłuszne jest planowi duchowej ewolucji, a dysfunkcje
energetyczno-wibracyjne, przekładające się na nierównowagę w waszych niższych ciałach, stanowią
niezbędne wsparcie ewolucyjne służące wyeliminowaniu błędnych, ograniczających was i
zaćmiewających percepcję rzeczywistości, paradygmatów.
Zakotwiczenia energetyczne-wibracyjne to schematy, których źródło stanowią błędne
zachowania, wierzenia, wartości i koncepcje, stanowiące przyczyny konfliktów i całego waszego
cierpienia. Cierpienie jest swego rodzaju katalizatorem waszych procesów ewolucyjnych. Bez niego
nie bylibyście w stanie rozróżniać ani pojąć w końcu celowości swego istnienia. Wszechświat, jako
zbiornik i transmiter paradygmatów ewolucyjnych, pełni obowiązki badania tych dziedzin waszej
ewolucji, na których powinniście się skoncentrować oraz przekazywania wam danych na ten temat.
Świadomość stanowi środek używany przez waszą Esencjonalną Ekspresję oraz wszechświat, by
przekazać wam informacje o konieczności uczynienia użytku z mocy wewnętrznej transformacji.
Świadomość stanowi synonim introspekcji. Dokonuje ona przeglądu obszarów ewolucyjnych, które
powinny być zrewidowane i zmodyfikowane. Jednak proces ten powoduje w was panikę, wywołuje
opór, a w konsekwencji ogromną ilość kryzysów, konfliktów i cierpień.
Rozpuszczenie zakotwiczeń energetyczno-wibracyjnych jest procesem prostym, opartym
zasadniczo na otwartości i akceptacji niezbędnych dla duchowej metamorfozy zmian. Najpierw
przyjmujecie odpowiedzialność za swoją ewolucję i wyzwania, które ona za sobą pociąga, by później
przejść do fazy przeglądu stanów cieni zaćmiewających waszą percepcję życia i ewolucji. Kiedy już to
uczynicie, zaczynacie poszukiwać stosownych metod umożliwiających przejście procesu w pełnej

świadomości i z duchową wrażliwością. Świadomość i konieczność transformowania siebie stanowią
składniki podstawowe w mającym zakończyć się sukcesem procesie rozpuszczania zakotwiczeń
energetyczno-wibracyjnych lub inaczej mówiąc stanów-cieni. Odwołując się do potrzeby
przemieniania siebie, chcę wspomnieć o konieczności ustanowienia priorytetów i osobistego
zaangażowania polegającego na modyfikowaniu dziedzin ewolucyjnych, znajdujących się w
konflikcie, ograniczających was i przeszkadzających wam wejść w zgodność z Esencjonalną Ekspresją
i programem kosmiczno-ewolucyjnym.
Zakotwiczenia energetyczno-wibracyjne to błędne paradygmaty wpływające na waszą wizję
rzeczywistości, myśli oraz uczucia, uwalniające emocje negatywne. Instalują się stopniowo w waszych
sferach mentalnych zmieniając następnie schematy duchowego zachowania oraz oddalając was od
boskiego planu i waszej Esencjonalnej Ekspresji. W ten sposób kształtuje się indywidualna
rzeczywistość wirtualna, która będzie się rozgałęziać osiągając postać labiryntu, aż do momentu, gdy
uwięzi was całkowicie wywołując odłączenie od Boskiego Źródła i Istoty Esencjonalnej. Odtąd,
negatywne emocje i myśli będą krystalizować osłabiając stopniowo waszą wrażliwość i zaćmiewając
duchową percepcję życia. Mentalne ego, którego istnienie stanowi konsekwencję tego procesu, kieruje
waszym życiem prowadząc was po niebezpiecznych i destrukcyjnych drogach. Taki stan nazywamy
„Ewolucyjną Hibernacją”. Mimo, że pozornie wydajecie się żywi, a wasze ciała przejawiają symptomy
życia, pozostajecie w uśpieniu albo inaczej mówiąc jesteście odłączeni, tak jak wówczas, gdy na
przykład spicie podczas podróży. Bez wątpienia podróżujecie, ale nie jesteście świadomi samej
podróży ani jej celu.
Z jakiego powodu rozpuszczenie zakotwiczeń energetyczno-wibracyjnych jest tak witalne i
niezbędne? By mogła nastąpić wasza transformacja i byście mogli osiągnąć stan harmonii z nowymi
ewolucyjnymi paradygmatami. Częstotliwości energetyczno-wibracyjne emitowane przez uczucia,
myśli i emocje mają głębokie reperkusje środowiskowe i ludzkie. Są to pola rezonansu, transmitujące
wasz stan odłączenia lub jedności z życiem i ewolucją. Rozpuszczenie zakotwiczeń energetycznowibracyjnych przychodzi wraz z pozbyciem się wszystkiego, co poprzeszkadza odczuwać i wibrować
w zgodności z Boskim Źródłem i kosmicznym prądem ewolucji. Zakotwiczenia zaś to ciemność, która
krystalizuje deformując waszą wrażliwość duchową i przeszkadzając wam wibrować w harmonii i
miłości ze sobą i Nieskończonym Stwórcą. Za każdym razem, gdy działacie z płaszczyzny duchowej
nieświadomości, generujecie zaburzone ośrodki energetyczno-wibracyjne, które tężejąc zamieniają się
w ciała stałe, zaćmiewając w ten sposób waszą percepcję rzeczywistości i odłączając od boskiego
planu oraz Esencjonalnej Ekspresji. Odtąd uaktywnia się fikcyjny obraz Mentalnego Ego, które
zaczyna rządzić waszym życiem i ewolucją uwalniając lawinę lęków, frustracji oraz ograniczeń.
W ich następstwie kreujecie wiele nowych rzeczywistości wirtualnych, które po trochu
pochłaniają waszą duchową wrażliwość, jak również percepcję rzeczywistości aż osiągacie stan
Ewolucyjnej Hibernacji. Kończycie stając się ofiarami własnej nieświadomości całkowicie wypierając
się boskiego planu oraz swej Esencjonalnej Ekspresji i oddzielając się od niej całkowicie. Kiedy takie
odłączenie nastąpi, wszechświat kreuje dla was rzeczywistości wirtualne, byście w pełni mogli
doświadczyć zapomnienia swego boskiego pochodzenia jak również dramatycznych i bolesnych
skutków z tego wynikających. Dlatego tak ważne w tej sekwencji ewolucyjnej jest, byście otworzyli
swoje serca i zdecydowali, którego aspektu ewolucji kosmiczno-planetarnej pragniecie doświadczać.
Scena planetarna, mimo że pozornie dramatyczna, stanowi ekspresję kolektywnej świadomości.
Stworzyliście ją wszyscy z płaszczyzny waszego odłączenia od kosmicznego planu ewolucji. Stanowi
wyraz waszej odmowy i oporu na przekroczenie tych aspektów wewnętrznego wzrostu, które blokują
światło, harmonię i miłość waszej Esencjonalnej Ekspresji.
Jako ludzki kolektyw ewolucyjny, któremu przeznaczone zostało zjednoczyć się znów z
najwyższymi aspektami kosmicznej ewolucji, znajdujecie się na rozdrożu przebudzenia i wewnętrznej

transformacji trzeciego tysiąclecia. Moc zmiany jest w waszym wnętrzu. Stanowi wielkie ewolucyjne
wsparcie, którym Bóg was obdarował, byście na nowo połączyli się z esencją życia i ewolucji. Jest nią
pełna miłości służba boskiemu planowi. Za każdym razem, gdy zmieniacie wasze zakotwiczenia
energetyczno-wibracyjne, świadomie mierząc się ze sobą, przywołujecie boską łaskę. Gdy otwieracie
się na jej dary, jesteście zalewani mocą i mądrością oraz dostajecie narzędzia niezbędne dla
rozpuszczenia wszystkich cieni. Nie ma to nic wspólnego z osobistym projektem, przeciwnie jest to
wzajemna współpraca pomiędzy boskim planem oraz waszym pragnieniem wewnętrznej transformacji.
Najtrudniejsze nie jest takie właśnie podejście, lecz akceptacja faktu, że jesteście odpowiedzialni za
wasze działania, myśli i uczucia, by zharmonizować się z Bogiem i swą Boską Esencją. Zawsze macie
możliwość takiego właśnie wyboru. Sukces, dostatek, dobre samopoczucie i pokój, do których tak
dążycie, zależą od waszego oddania się Bogu i pragnienia odkrywania miłości i piękna, które znajdują
się w waszym sercu. Cienie, czy inaczej zakotwiczenia energetyczno-wibracyjne, to pozbawione życia
odbicia światła miłości, mądrości i piękna, które znajdują się w waszej Ekspresji Esencjonalnej. Wy
musicie tylko otworzyć się na zmianę oraz przywoływać boską łaskę, by popłynęła jak strumień w
waszym życiu rozpuszczając wszystkie zakotwiczenia przeszkadzające w zdobywaniu najwyższych
szczytów kosmicznej ewolucji.
Jesteście mutującymi istotami ewolucyjnymi, które obdarzone zostały mocą odczuwania,
myślenia i pragnienia tego, co chcą poznać. Gdy korzystacie z tych zdolności boskich, by łączyć się z
Bogiem i swoją Istotą Świetlistą, transformujecie w istoty nieśmiertelnego światła, poczęte by kochać i
służyć Stwórcy i jego Stworzeniu. Wszystko, w co wierzycie, stanowi zniekształconą projekcję waszej
mocy twórczej. Projekcja ta przeszkadza wam spostrzec oraz poczuć piękno, moc i miłość znajdujące
się w waszym wnętrzu. To zrozumienie powinno pozwolić wam działać w taki sposób, by wasza
energia i moc twórcza skoncentrowały się na połączeniu z Boską Esencją. Wówczas, Stwórca będzie
mógł skąpać was w pokoju, harmonii i miłości. Tylko w ten sposób osiągniecie szczęście, a
okoliczności, w każdym momencie, pokażą kim jesteście i co naprawdę czujecie jako cząstki mocy
twórczej Boga manifestującego się nieustannie w całym wszechświecie poprzez spójność, piękno i
miłość.
Pytanie: W książce Radyum Solaris wspomniano o procesie zakotwiczania na naszej Ziemi
Najwyższego Płomienia Energetycznego reprezentującego Moc Jedności, Transformacji i Spójności z
Mocą Najwyższą Wszechświata. Czy został on już zakotwiczony na planecie? Jeśli tak, jakie znaczenie
ma to dla nas i samej planety? Czy istnieją osoby, którym udało się zakotwiczyć ten płomień w czakrze
serca?
Zakotwiczenie Najwyższego Płomienia jeszcze nie nastąpiło. Wymaga ono pewnej masy
krytycznej osób, które będą stanowić ewolucyjne wsparcie, by ta energia mogła zainstalować się i
uaktywnić w pełni. Przewidziane jest, że proces zostanie zakończony do roku 2012. Jest to więc czas,
którym dysponujecie wy i Ziemia, by dokonać transmutacji zaburzonych energii i nieharmonijnych
schematów uniemożliwiających wam instalację i pełne uaktywnienie nowej częstotliwości
energetyczno-wibracyjnej oraz nowych paradygmatów ewolucyjnych. Gdy Wielki Płomień zakotwiczy
się, będzie obecny nie tylko w czakrze serca, ale we wszystkich czakrach, ponieważ celem tego
procesu jest modyfikacja waszego hologramu energetycznego. Dzięki temu wyłoni się nowy człowiek
(nadczłowiek) - istota kosmiczna w tych, którzy zintegrują nowe paradygmaty ewolucyjne i całkowicie
rozpuszczą swoje energetyczno-wibracyjne zakotwiczenia.
Medytacja przywoływania, zakotwiczania i uaktywniania Najwyższego Płomienia znajduje się na stronie 88 w książce

"Radyum Solaris" (przypis tłumacza)

