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Od Wydawcy

„Most kosmicznego światła” to przesłanie Radyum Solaris - Ducho-
wej Hierarchii naszego Wszechświata – przekazane w formie kolejnych 
objawień wznoszących naszą świadomość na coraz to wyższe poziomy 
zrozumienia.

Jako tłumaczka i wydawca cieszę się ogromnie, że mogę przekazać 
czytelnikom tekst, który, mam nadzieję, pozwoli poszerzyć wizję doty-
czącą naszego pochodzenia i odwiecznego połączenia, jakie mamy ze 
Źródłem wszelkiego życia.

Informacje przekazane przez Duchową Hierarchię, często cał-
kowicie zaprzeczające naszej dotychczasowej wiedzy, mogą pomóc 
nam w pełni dostrzec iluzoryczność rzeczywistości, w której żyje-
my i którą przywykliśmy traktować jako tę jedynie prawdziwą. Na-
wet, jeśli objawienia wydają się początkowo szokujące i niemożli-
we do zaakceptowania, to z pewnością dzięki nim będziemy mogli 
popatrzeć na naszą duchową drogę z innej, nowej perspektywy  
i otworzyć się na informacje stanowiące zaprzeczenie dotychczasowej 
„ustalonej” i „niekwestionowanej” wiedzy.

Wędrówka poprzez kolejne poziomy świadomości, prowadzą-
ca do kosmiczno-duchowej wizji rzeczywistości, jest również drogą 
w Nowe Tysiąclecie rozpoczynające kolejny etap ewolucji człowie-
ka oraz ludzkości jako całości. Człowiek, który osiągnie ten nowy 
poziom jest w przesłaniu nazywany „Suprahumain”, czyli w do-
słownym tłumaczeniu „nadczłowiekiem”. Dla potrzeb tego tek-
stu użyłam sformułowania „Nowy Człowiek”. Wydaje mi się, że  
w pełni oddaje ono istotę zagadnienia, a jednocześnie nie ma pejoratyw-
nego zabarwienia, wynikającego z jego wcześniejszych zastosowań.

Dla polskich czytelników istotna może być również informacja, że 
wydanie polskie jest pierwszym na świecie, gdyż wydania w innych ję-
zykach są dopiero przygotowywane.



Życzę nam wszystkim, by przesłanie to stało się inspiracją do stałej 
wewnętrznej przemiany i wznoszenia świadomości na najwyższe pozio-
my. Czasy, w których żyjemy, otwierają dla nas nowe obszary poznania 
siebie samych, Wszechświata i Źródła naszego pochodzenia. Nie zmar-
nujmy dawanej nam obecnie sposobności, by otworzyć się na znacznie 
szerszą wizję ewolucji ludzkości w kontekście procesu ewolucyjnego ca-
łego Wszechświata.

   
     Nameya  (Anna Burakowska)



Wstępna Prezentacja

Od nieskończoności Wszechświata, promienie świetlno-energetycznego 
działania projektują się w waszej trójwymiarowej czasoprzestrzeni, by w koń-
cu Radyum Solaris mogło uzyskać z wami łączność. 

Przestrzegając ludzkich zwyczajów, przedstawimy się teraz, by w ten sposób 
ustanowić nić braterskiego, pełnego miłości porozumienia między nami. Rady-
um Solaris to Centralny Sensor Wielkiej Hierarchii Wszechświata, funkcjo-
nujący jako zbiorowy umysł. My jesteśmy jego rzecznikami, istniejącymi jako 
jedna Różnorodna Istota, tworzona przez sześć Logosów Kosmicznych, nazy-
wanych Mistrzami Wszechświata.

Tak wspaniałe wydarzenie, jakim jest przekaz Duchowej Hierarchii Wszech-
świata, ma miejsce po raz pierwszy. Osoba spisująca przekaz jest wam już 
znana dzięki innym projektom, zrealizowanym wcześniej. W tym kosmicznym 
przesłaniu będziemy mieli przyjemność dostarczenia wam reguł, informacji, 
doświadczeń i wiedzy, które mogą być dla was niezwykle użyteczne i uła-
twić wam pojmowanie mechanizmów działania Wszechświata. Celem naszej 
pracy jest ustanowienie waszego połączenia z kwantowym Wszechświatem, 
którego częścią jesteście, a którego pragnieniem jest otwarcie dla was dostępu 
do duchowego wzniesienia. Nasze wiadomości będą bardzo różnorodne, nie-
powtarzalne, przyjemne i niezwykle kształcące. Wszystko po to, byście mogli 
przyswoić nowe koncepcje i cele oraz przejść przez wydarzenia, prowadzące do 
wzniesienia waszej świadomości.

Jako energetyczna synteza Wielkiej Hierarchii Wszechświata, pragniemy 
wypełnić ten podręcznik wskazówkami niosącymi orientację, a dominującym 
celem będzie w nim przebudzenie waszej świadomości i duchowego potencja-
łu w praktyce. Otrzymujecie obecnie bardzo wiele różnorodnych informacji 
międzywymiarowych, zgodnych z wyższym porządkiem i ewolucyjnym celem. 
Informacje te pomogą wam lepiej pojąć, w jakim kierunku zmierzacie. Prze-
kaz Radyum Solaris ma do wypełnienia specyficzne zadania. Pragniemy, by
wiadomości te wniosły wkład w poszerzenie waszego zrozumienia zjawiska 
ewolucyjnego oraz zachodzącego obecnie planetarnego przejścia.
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Zgodnie z pełnionymi przez nas obowiązkami w ramach struktury ewolu-
cyjnej Wszechświata, przyjęliśmy pewne zobowiązania i podjęliśmy kroki ade-
kwatne do sytuacji wchodzenia ludzkości i planety w nowy cykl ewolucyjny 
Epoki Wodnika. W związku z tym tworzone są, realizowane i nadzorowane róż-
nego rodzaju programy, które umożliwią ludzkości przyjęcie nowego kierunku 
rozwoju. W ramach tego kierunku, podstawę waszego życia będą stanowić bra-
terstwo i duchowe wartości. Jako Umysły Kosmiczne i czołowi reprezentanci 
najwyższych mocy Wszechświata, postanowiliśmy nawiązać z wami kontakt, 
by przekazać przesłanie nadziei, światła, harmonii i miłości wszystkim, którzy 
poszukują nowej rzeczywistości istnienia. Gorąco pragniemy, byście poprzez 
te informacje poczuli w swoich duszach i sercach uczucie Jedności i braterskiej 
współpracy pomiędzy Wszechświatem oraz wszystkimi zamieszkującymi go  
i kształtującymi Cywilizacjami.

Celem kontaktu poprzez te przekazy jest stworzenie atmosfery bliskości, za-
żyłości i jedności pomiędzy waszą Boską Esencją i Rzeczywistością Absolut-
ną, w której my unosimy się jak kule kosmicznego światła. Tak zapowiadane, 
przez różne cywilizacje i wizjonerów przeszłości, trzecie tysiąclecie, wnosząc 
nowe światło do waszego życia stanowi zwieńczenie wszystkich cykli ewolu-
cyjnych jak również syntezę wartości duchowych oraz koncepcji filozoficznych,
naukowych i religijnych. Przemiany, przepowiadane w przeszłości, staną się 
intensywniej odczuwalne i coraz bardziej będą obejmować społeczną scenę 
oraz przejawiać się w postaci wstrząsów i głębokiej transformacji.

W następnych dziesięcioleciach, a właściwie należałoby powiedzieć latach, 
będziecie musieli stawić czoła wielkim wyzwaniom. Celem wszystkich prze-
mian jest tworzenie nowej atmosfery harmonii, współpracy, pokoju, dostatku  
i miłości pomiędzy ludzkimi istotami planety Ziemi.

Gdybyście mogli wyjść poza waszą trójwymiarową czasoprzestrzeń i wi-
dzieć więcej, bylibyście zadziwieni wielkimi zmianami, których dokonaliście 
dotychczas podczas ewolucyjnej podróży. Realizując dalej swoje aspiracje i cele 
nawiążecie z innymi Cywilizacjami kosmiczną komunikację, której my nadamy 
formę w sieci waszej ewolucji. Stanowicie zbiór kosmicznych genów, mental-
ności i linii ewolucyjnych, które spotkały się na Ziemi, by wspólnie realizować 
ewolucyjny program uniwersalnej ekspresji. My, jako najbardziej odpowie-
dzialni, jesteśmy tutaj, by stworzyć poczucie jedności, harmonii, współpracy 
i miłości dla dobra wszystkich Ludzkości i linii ewolucyjnych Wszechświata. 
Pragniemy, byście uwolnili się, dzięki naszym przesłaniom, od zniekształcają-
cych rzeczywistość gęstych koncepcji, które przeszkadzają wam w uzyskaniu 
dostępu do szerszej, bardziej realnej, harmonijnej i duchowej wizji życia.

Znajdujecie się teraz na rozdrożu dróg ewolucyjnych. Wybór jednej z nich 
zdeterminuje waszą przyszłość. Będziecie musieli zastanowić się i postąpić 
zgodnie z waszymi najgłębszymi odczuciami wybierając bycie obywatelem ko-
smosu w stanie duchowego odrodzenia. Obecnie, w waszym świecie, istnieje 



wielkie zamieszanie i chaos. Wszystkie te ekspresje są niezaprzeczalnym do-
wodem, że Wszechświat przywołuje was do podjęcia decyzji dotyczącej tego, 
kiedy i jak pragniecie wejść w nurt ewolucji kosmiczno-planetarnej.

Cały Wszechświat pozostaje w oczekiwaniu na decyzje, jakie podejmiecie 
w odniesieniu do kierunku waszej ewolucji. W tym celu wprowadzane są pro-
gramy obserwacji, planowania i przemiany koncepcji, byście pomyślnie zare-
agowali na skutki waszej i planetarnej inicjacji.

Naprawdę nie przesadzamy, gdy mówimy, że znajdujecie się w centrum 
uwagi Wszechświata. Jest to rzeczywistość w Uniwersalnym Teraz. Macie 
ogromne szanse stania się gwiazdami, zachodzącego na planecie i w waszym 
Systemie Słonecznym, Wielkiego Wydarzenia Ewolucyjnego. Musicie jednak 
stawić czoła zaistniałym okolicznościom. Powinniście działać adekwatnie do 
czasu zmian i transformacji zachodzących na wielką skalę. Jako odpowiedzial-
ni za waszą ewolucję, nie chcemy w żadnym przypadku, poprzez nasze słowa, 
przyczyniać się do niewłaściwych interpretacji tego tematu. 

My, głos Uniwersalnej Hierarchii, jesteśmy tutaj, by stworzyć obszar 
wznoszącego światła, które oświeca, odżywia i prowadzi ku końcowi drogi 
stanowiącej proces odzyskiwania otrzymanego od Boga daru, którego nikt nie 
może wam odebrać:

Wyrażania Jego miłości i kochania tak, jak On was kocha, bez stawiania ja-
kichkolwiek warunków, ponieważ kochając doświadczacie świętości i Boskości 
znajdującej się w waszym wnętrzu i przejawiającej się jako szept Boga słyszal-
ny w każdym sercu.

 Cel waszego życia, w podróży w kierunku oświecenia, nabrał donioślejsze-
go, bardziej harmonijnego, boskiego i pragmatycznego znaczenia. W związku 
z tym Wielcy Rektorzy Wszechświata starannie przygotowali zawartość tych 
przekazów. Gra ewolucyjna jest fundamentalną strukturą waszego istnienia 
jako Istot Światła w stanie duchowego doskonalenia. My, świadomi tego, pro-
wadząc was do najwyższego poziomu, będziemy podkreślać te zagadnienia, 
które mają zastosowanie praktyczne. Szczerze pragniemy, aby nasze wiado-
mości stały się dla was źródłem inspiracji, wywołały pozytywną reakcję oraz 
przyniosły aktywację i dynamizację. Dzięki temu będziecie mogli cieszyć się 
lepszą jakością życia we wszystkich dziedzinach.

Jesteśmy całkowicie świadomi waszej ewolucji; tego kim jest każdy z was 
oraz źródła waszego pochodzenia. Wielu z was trenowało na ziemskim polu 
doświadczalnym przez kilka całych cykli ewolucyjnych. Natomiast niektórzy 
byli tutaj tylko kilka razy, by przyłączyć kody wibracyjne, niezbędne do przej-
ścia na inne, wyższe poziomy istnienia. Temat jest o wiele bardziej złożony 
niż się wydaje i w miarę rozwoju tego kosmicznego programu, w odpowiednim 
czasie, wyjaśnimy go szerzej. Wszystkie informacje, które wam przekazujemy, 

Wstępna Prezentacja  9
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mają na celu przebudzenie waszej świadomości oraz zdanie sobie przez was 
sprawy z konieczności odzyskania duchowej tożsamości. Strategia naszych 
przesłań ma zainspirować was i zachęcić do przybliżania się z determinacją, 
siłą i przekonaniem do waszego spotkania z Bogiem - Esencjonalną Substan-
cją - utrzymującą całe kosmiczne przejawienie. Musimy wam przypomnieć, 
że jedynym celem wielkich Mistrzów, którzy przybyli na Ziemię i przebywali 
wśród was, było przebudzenie waszej Boskiej Świadomości i odzyskanie przez 
was połączenia z Bogiem - Pierwotnym Źródłem Szczęścia, Harmonii, Piękna, 
Mądrości i Miłości.

Istniejąca w niezmierzonym oceanie kosmicznej ewolucji wiedza jest ogrom-
na. Gdybyście tylko byli w stanie sobie ją wyobrazić, jej różnorodność i głębia 
zadziwiłyby was. Jej syntezą jednak jest:

TYLKO BOSKA MIŁOŚĆ UCZYNI WAS WOLNYMI I GOD-
NYMI UCZESTNICTWA W WIELKOŚCI I WSPANIAŁOŚCI 
BOGA.

W tym momencie Uniwersalnego Teraz znajdujecie się w fazie ewolucyj-
nego przejścia. Wszystkie dyspozycje zostały już przekazane, dlatego będzie-
cie stale pobudzani do nieuniknionego wejścia na nowy poziom ewolucyjnego 
doświadczania. My, Mistrzowie Wszechświata, Umysły Kosmiczne, Wiel-
cy Twórcy Koncepcji Gry Ewolucyjnej, organizujemy obecnie sprawy w taki 
sposób, abyście nie mogli się wycofać. Nie czynimy tego, by was dręczyć  
i niepokoić, czy demonstrować naszą moc i przewagę nad wami, ale dlatego, 
że pragniemy wszystkiego, co najlepsze dla waszych dusz. Tylko wieczność 
oraz dynamiczna i harmonijna nieśmiertelność zaspokoją najgłębsze potrzeby 
waszej Istoty, której Piękno i Miłość stanowią wewnętrzną Esencję właściwej 
egzystencji.

Radyum Solaris przesyła wam braterskie pozdrowienia. Mamy nadzieję, że 
po tej krótkiej prezentacji macie wstępną wizję tego, kim jesteśmy, a resztę 
odkryjecie w trakcie czytania dalszej części przesłania. Zatem, jeśli jesteście 
gotowi, rozpoczniemy tę kosmiczną przygodę, w której Mistrzowie Wszech-
świata będą scenarzystami i reżyserami, a wy nie tylko widzami, lecz przede 
wszystkim głównymi bohaterami. W rzeczywistości jesteście gwiazdami tego 
kosmicznego Wydarzenia, w którym razem doświadczymy badania głębi ko-
smicznego pulsu i Boskiego Oddechu Stwórcy.



 11

Rozdział Pierwszy
 

KOSMICZNE
PRZEBUDZENIE

R ozpoczynamy podróż, która pozwoli wam, pod naszym kierow-
nictwem, odkryć tajemnicze aspekty waszej ewolucji, życia, 
Wszechświata i sposobu, w jaki Wielkie Inteligencje i Cywili-

zacje są ze sobą wzajemnie połączone. Zamierzamy użyć dydaktycznej 
struktury, w której wyobraźnia łączy się z rzeczywistością, ponieważ we 
Wszechświecie istnieje wszystko i to percepcja powoduje dostrzeganie 
różnic w odmiennych, współistniejących rzeczywistościach. 

Eony temu, Wszechświat znajdował się w fazie kosmicznego wyde-
chu, w której odśrodkowa ekspansja i wszystkie światy, które w niej się 
unosiły, rozpoczęły w swoim procesie rozprzestrzeniania się formowanie 
materii i tworzącej je substancji światła. W tym czasie, cały kosmos, 
pogrążony w stanie energetycznego zawieszenia, zaczął się uaktyw-
niać i emitować serię impulsów magnetycznych i elektronicznych ak-
tywujących cząstki światła i struktury atomowe. To właśnie dokładnie  
w tym procesie nastąpiła wielka fragmentacja embrionalnych mgławic 
i rozpoczęło się kosmiczne zjawisko budzące się w ten sposób z letargu,  
w którym było pogrążone. W tym momencie kosmicznego czasu, z gene-
rującego uniwersalnego jądra, wyłoniła się fala komórek zarodkowych. 
Wszystkie te kosmiczne komórki, obdarzone świadomością i mocą woli, 
poczuły potrzebę strukturyzacji i doświadczenia przyczyny swojego ist-
nienia. Od tej początkowej potrzeby, ewolucyjne zjawisko rozpoczęło 
swoje dojrzewanie w łonie Wszechświata.

Wszyscy, bez wyjątku, pochodzimy z tego pierwotnego Źródła,  
w którym kosmiczne przebudzenie - świadomość siebie - dokonało się 
po raz pierwszy, później manifestując się na różnych poziomach ewolu-
cji. We Wszechświecie istnieją różnego rodzaju istoty, mają odmienną 
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genetykę i pochodzą z różnych linii ewolucyjnych. Niektóre z nich nie 
doświadczyły jeszcze nigdy tego, czym jest ewolucja, ponieważ ich stan 
bycia jest stały. Oznacza to, że ich kody nie są ewolucyjne, ale stwór-
cze. Istoty takie znajdują się w mniejszości. Wasza ludzkość, jako jedna  
z wielu wariacji Wszechświata, posiada genetykę nierozłącznie związa-
ną z ewolucją. Oznacza to, że macie moc i potencjał przejawienia dosko-
nałości – stanu boskiego - w każdym momencie. Niestety w pewnych 
okolicznościach ta moc i potencjał pozostają zaćmione. W konsekwen-
cji klucz do gry stanowi przebudzenie stanu Bycia, który pozwoli wam 
odczuwać, myśleć i działać tak, jak robi to Bóg. Myślicie, że to jakieś 
oszustwo lub coś całkowicie niemożliwego, ale my mówimy, że tak nie 
jest i zamierzamy to wam udowodnić.

Jeśli Bóg myślałby, że istnieje tylko w pewnych specyficznych wa-
runkach i że może być tylko w ten sposób szczęśliwy, wyrażając swo-
ją moc stwórczą, w której piękno, miłość i wolność są ograniczone do 
tych warunków, Wszechświat jako taki przestałby wypełniać zamysł 
swego stworzenia. Jaki jest ten zamysł? To nieskończona ekspansja 
bez jakichkolwiek ograniczeń, ze świadomością, że taka jest dokładnie 
rzeczywistość i jej natura - nieustanne, różnorodne, ponowne stwarza-
nie w nieskończonej ilości możliwości. Jeśli Bóg myślałby, odczuwałby  
i działałby bez spontaniczności, z poczuciem ograniczenia, frustracji czy 
niedoskonałości, nie mógłby wzbudzić w sobie uczucia postępu, ewolu-
cji i doskonałości, którymi tchnie cały przejaw życia w kosmosie. Bóg 
nie ma żadnych ograniczeń, Jego uczucia są nieskończone, a Jego myśli 
absolutne, wznoszące się ponad koncepcje dwoistości czasoprzestrze-
ni przyczynowej Wszechświata. Inaczej mówiąc nie ma On ograniczeń 
żadnego typu, ponieważ Jego istnienie opiera się jedynie na Miłości,  
a ta przemienia, jest ekspansywna, wspaniała, stwórcza, dynamiczna  
i progresywna. Biorąc pod uwagę te Boskie Parametry i fakt, że jesteśmy 
duchowymi cząstkami pochodzącymi od Niego, dochodzimy do wnio-
sku, że nasza natura jest taka sama i mamy moc przekraczania ograni-
czeń narzuconych przez naszą percepcję rzeczywistości. Klucz stanowi 
tu odkrycie, że tym, co tworzy świat, czy nasze doświadczanie życia, 
jest właściwa nam percepcja. W zależności od naszego sposobu postrze-
gania myślimy, odczuwamy i działamy w pewien specyficzny sposób. 
W konsekwencji nasuwa się taki oto wniosek:

Wejdź w taki stan bycia,  myślenia, odczuwania i działania  
z właściwą mu stałą doskonałością i spontaniczną twórczością,  
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w którym piękno i miłość płyną w życiu niosąc wolność i ekspansję 
innym. Nie postrzegaj siebie w kategoriach niedoskonałości i ograni-
czeń dwoistości materii, ponieważ twój duch wibruje w świetle pięk-
na i nieskończonej miłości.

Kosmiczne przebudzenie jest procesem ustanowionym w genetyce 
ewolucyjnej istot, które tak jak wy mają z jednej strony tendencje do 
popełniania błędów, z drugiej zaś poszukują Prawdy. Należałoby za-
dać pytanie: dlaczego te tendencje ewolucyjne znajdują się jednocześnie  
w waszej genetyce ewolucyjnej? Dlatego, byście w wolności doświadczy-
li, wybrali i pojęli, że istnieje jedynie Boska Doskonałość, Piękno, Miłość  
i Mądrość. Wyobraźcie sobie przez chwilę, że zostaliście zaprogramowa-
ni wyłącznie na rozwijanie specyficznych funkcji, bez opcji odkrywania,
ani możliwości doświadczania innych aspektów rzeczywistości. Samo 
myślenie o tym okazuje się niepokojące, paraliżujące i ograniczające, 
prowadzące do zrodzenia się uczucia pustki i rozpaczy w was, którzy 
zostaliście stworzeni, by na nowo stwarzać życie w jego różnorodnych 
formach boskiej ekspresji.

W aktualnym stanie nie możecie przypomnieć sobie waszej całej po-
dróży ewolucyjnej, ale my jesteśmy w stanie to zrobić i dlatego zdecy-
dowaliśmy się poinformować was o tym, by ta wiedza przyniosła wam 
całkowitą wolność działania, doskonałość i wzniesienie. Czy chcieliby-
ście, aby wasze życie miało lepszą jakość, aby było w nim więcej har-
monii, pokoju i dostatku? Zawsze świadomie odpowiadacie, że tak, ale 
zdarza się, że w waszej podświadomości istnieją inne, odmienne zapisy  
i w ostateczności to one rządzą waszym życiem. Kosmiczne przebudze-
nie to wielka metafora, której używamy, by wam powiedzieć, że nad-
szedł czas działania, przypominania sobie oraz postępu i nie możecie już 
dłużej tego opóźniać.

Każdy z was znajduje się w pewnej fazie duchowego snu, który po-
zwala mniej lub bardziej na pewne doświadczenia, ale zasadniczo wszy-
scy szukacie tego samego: aby dobrze się czuć kochając, emanując pięk-
nem, współuczestnicząc w harmonii, czując jedność z tym, co znajduje 
się w najgłębszej części waszego wnętrza i co jest Bogiem. Być może 
nie jesteście świadomi, ale jesteście w automatyczny sposób kierowani 
poprzez nieświadome impulsy przejawiające się czasami intensywnie, 
chociaż bardzo przelotnie w waszym życiu. Myślicie, że jesteście tym, 
czym jesteście; wasze odczuwanie i działanie stanowi konsekwencję ta-
kiego sposobu myślenia generując specyficzną percepcję tego, czym życie
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jest dla was: stresem, ciągłym niepokojem, lękiem, frustracją, chorobą, 
obawami, agresywnością, przemocą, etc. Jednak te skutki czy projekcje 
waszej percepcji są niczym innym jak ulotnymi emisjami waszego sta-
nu nie-Bycia, ponieważ w rzeczywistości jesteście Mistrzami Miłości  
i Nieskończonego Piękna.

Cały wpływ, jaki wasze przeszłe Ja mają na Ja obecne, oddziałuje  
w znaczący sposób na waszą percepcję wielowymiarowej rzeczywisto-
ści, w której żyjecie. Każdy z was wybiera doznawanie pewnego typu 
uczuć, emocji, myśli i doznań różnorodnych aspektów rzeczywistości, 
manifestującej się w waszym codziennym życiu. Rzeczywistość, którą 
wybieracie w celu jej doznawania jest oddzielona od innych rzeczywisto-
ści i nie istnieje żadna możliwość, aby mogły się one na siebie wzajemnie 
nakładać. Dlatego każdy z was ma doświadczenia, które niekoniecznie 
dzieli z innymi grupami ludzi, żyjącymi jednak wspólnie w tym samym, 
zmiennym jądrze różnorodnych rzeczywistości. Przykładem może być to, 
że czasami w ramach tej samej rodziny, społeczeństwa, grupy politycz-
nej czy ekonomicznej, pewne jednostki doświadczają sytuacji innych niż 
pozostali. Przypuśćmy, że stanowisz część pewnej struktury kulturalnej; 
chociaż w tej społeczności każdy bierze udział w pewnych działaniach 
wspólnych, niektórzy doświadczają skutków, wrażeń, myśli, uczuć  
i emocji odrębnych niż inni. Oznacza to, że we wnętrzu tego samego ob-
szaru, różne rzeczywistości współistnieją jednocześnie, powodując spe-
cyficzne skutki dla każdej składającej się na nie jednostki. Dlaczego tak
się dzieje? Jaka jest przyczyna tego rodzaju zjawisk egzystencjalnych? 
Każdy z was, w połączeniu ze swoim bagażem kulturowym, emocjonal-
nym, koncepcyjnym i ewolucyjnym, stwarza ekspresje twórczej energii, 
które w trójwymiarowej czasoprzestrzeni uaktywniają wasze wzorce 
ewolucyjnego eksperymentowania. Poprzez nie, wasze obecne ja próbuje 
odkryć i odczuć obszary swojej Boskiej Rzeczywistości, która skrywa 
się za zasłoną toksycznych osadów obszaru emocjonalnego, mentalne-
go i energetycznego waszej pamięci komórkowej i genetyki ewolucyjnej. 
Każdy z was jest odtworzeniem tego dualnego, kolektywnego ja, którego 
używaliście, by odkrywać cel waszego istnienia i funkcjonowania uni-
wersalnego porządku w waszym wewnętrznym świecie. Tego rodzaju 
zjawiska zdarzają się w waszym codziennym istnieniu w celu uaktyw-
nienia serii kodów ewolucyjnych, zgromadzonych w waszej Świetlistej 
Istocie. Jest to środek służący przypomnieniu, umożliwiający odzyska-
nie waszej Boskiej, Nieśmiertelnej Świadomości. Jesteście swego ro-
dzaju bankami gromadzącymi doświadczenia emocjonalne, stopniowo 
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pobudzające serię rejestrów energetycznych, których wibracje wpływają 
na wasz stan Bycia pozbawiając go boskości. Dlatego czasami, u nie-
których jednostek, obserwujemy wielkie zmącenie Świadomości Boskiej, 
będące wynikiem używania mocy twórczej na poziomach obniżonej wi-
bracji duchowej, w obszarach emocjonalnych, mentalnych i energetycz-
no-komórkowych.

Znajdujecie się na poziomie rozwoju ewolucyjnego, kluczowym dla wa-
szego przebudzenia do nowych rzeczywistości. Do tej pory istniały dla was 
tylko jako metafory kosmicznych projekcji, niemające żadnego wpływu 
na wasze życie. Można powiedzieć, że one zawsze tu były, tylko ze stro-
ny waszej Świetlistej Istoty nie napływała wystarczająca energia, ani nie 
następowała aktywacja umożliwiająca wasze wejście w pole ich działania  
i doświadczania. Teraz, dzięki uaktywnianiu nowych kodów magnetycz-
nych i kosmicznemu promieniowaniu, uzyskacie możliwość dostępu do 
tych aspektów rzeczywistości wielowymiarowej, które wygenerują otwar-
cie i przebudzenie waszej kosmicznej świadomości i przejście do nowej fazy 
ewolucyjnej. Wszyscy jesteście ukształtowani na poziomie energetyczno-
-wibracyjnym i duchowym w taki sposób, by zintegrować wszelkie rodzaje 
doświadczeń, informacji i danych emocjonalnych, które pozwolą wam od-
kryć klucz do gry ewolucji. Stanowicie kompendium kosmicznej biografii,
które przekłada się na waszą biologię, stanowi o niej i wpływa na nią przy-
czyniając się do zaistnienia określonych sytuacji i procesów. Ich celem jest 
wskazanie wam drogi w kierunku waszej kosmiczno-duchowej integracji  
z Wszechświatem oraz Centralnym Źródłem.

W nadchodzących latach będziecie mieć okazję stania się częścią 
Wielkiego Kosmiczno-Planetarnego Wydarzenia, które już się rozpoczę-
ło. Składa się na nie oczywiście wiele różnorodnych przemian dotyczą-
cych porządku geofizycznego, magnetycznego, atomowego, komórkowe-
go, które oczywiście wpływają na was na wszystkich poziomach. My, 
jako szafarze, odpowiedzialni, programujący i dyrektorzy nadzorujący 
sprawy uniwersalne, organizujemy wszystko w taki sposób, by ułatwić 
wam przebudzenie do tej innej, wyższej rzeczywistości, której częścią 
jesteście i z której pochodzicie. Dlatego w waszej dualności macie moż-
liwość odkrycia, stworzenia na nowo, współtworzenia i aktywowania 
serii wzorców ewolucyjnych, które pozwolą wam penetrować głębsze 
rejony waszego Wewnętrznego Sanktuarium - Transcendentalnej Rze-
czywistości Egzystencjalnej.

W tej dydaktycznej pracy chcemy dostarczyć wam reguł oraz sposobów 
myślenia, postrzegania, odczuwania, obserwowania i działania, które 
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pozwolą wam wznieść i poszerzyć waszą świadomość jednokierunkową 
w stronę świadomości wielowymiarowej. Ważne jest, byście zrozumieli, 
że to, czym próbujecie być i co przejawiacie poprzez wasze codzienne 
działania, jest niczym więcej jak dowodem zaćmienia Rzeczywistości 
poprzez biograficzne wydarzenia, które tworzyliście w fizycznych do-
świadczeniach. Jesteście zbyt zaabsorbowani codziennością i ogranicze-
ni do paradygmatów porządku społecznego, politycznego, kulturalnego, 
edukacyjnego, religijnego oraz ekonomicznego, które rządzą całkowicie 
waszym stanem Świetlistego Istnienia. W rzeczywistości, cała ziem-
ska scena, na której się poruszacie i wchodzicie w relacje, funkcjonu-
je w oparciu o wasze wrodzone pragnienie doznawania piękna, miłości  
i nieśmiertelności Istnienia ponad czasoprzestrzenią i przyczynowością. 
Jesteście, tak jak wiele innych istot i cywilizacji Wszechświata, katali-
zatorami tego, co oznacza życie i ewolucja przejawiająca się w każdym 
akcie odczuwania, postrzegania i życia wyższą przyczyną boskiego po-
chodzenia.

Wszyscy, niezależnie od miejsca geograficznego, w jakim się znajdu-
jecie, stanowicie kliniczny obraz właściwy dla kilku wariantów świado-
mości, powodujących ekspansywne fale aktywacji, transformacji i eks-
pansji kolektywnej świadomości planetarnej. Jesteście katalizatorami 
wielu rzeczywistości dla innych dlatego, że zmieniacie i uaktywniacie 
nowe wzorce wibracyjne, integrowane właśnie przez Ziemię. Czemu ma 
służyć cały ten chaos, zamieszanie, tarcia oraz polityczna, ekonomiczna  
i religijna agitacja? Odpowiedź jest prosta i pozytywna: ZMIANOM. 
Dlaczego? Dlatego, że Boska, Uniwersalna Rzeczywistość wznoszenia 
i komunii mikroświadomości zbiega się w tej Wiązce Kosmicznego Świa-
tła, które pozwoli na ponowne zjednoczenie i odnalezienie uniwersalnej 
Prawdy Miłości, Piękna i Mądrości polegającej na ponownym rozpozna-
niu siebie jako części Boga. Zostaliście zaprogramowani i stworzeni, by 
generować promienie koncentrycznego światła w całym Wszechświecie, 
w którym Oryginalne Źródło odtwarza się i rozprzestrzenia w nieskoń-
czoność poprzez każdego z was.

Czego oczekuje się od was w tym czasie, przyprawiającej o zawrót 
głowy, transformacji? Tego, że zjednoczycie się łącząc wasze wysiłki  
w celu przejawienia się w całej wielkości Mistrzowskiego Planu, przezna-
czonego dla waszego Systemu Słonecznego i planety. Na Czym polega 
ten Mistrzowski Plan? Na stworzeniu nowej rzeczywistości, w której 
życie i ewolucja działają w oparciu o Boskie Cnoty, które Wielcy Hierar-
chowie wprowadzili w każdą komórkę, molekułę i kwant Wszechświata. 
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W jakim celu? By uwolnić was z więzów zapomnienia waszej prawdzi-
wej, promiennej tożsamości bycia czystymi, boskimi i nieśmiertelnymi 
istotami, którymi jesteście, gdy wibrujecie zgodnie z Boską Miłością  
i współtworzycie razem z Bogiem.

W następnych latach, wszyscy, w zależności od waszego wewnętrz-
nego wyczulenia, potrzeb i wymagań ewolucyjnych, doświadczycie ko-
smicznego przebudzenia, którego istotę staramy się opisać i wyjaśnić 
w tym rozdziale. Oczywistym jest, że jesteście współodpowiedzialni  
i macie wystarczające możliwości, moc i potencjał, by wasza Świetli-
sta Istota uaktywniła transmutujące zapisy, które do tej pory nie zosta-
ły uaktywnione. Wiele osób będzie się opierać i przeciwstawiać zmia-
nom używając wszelkiego rodzaju argumentów i strategii, by zanegować  
i zatrzymać to, co mimo wszystko jest nieuniknione i bliskie. Ale oni 
również zostaną dotknięci przez bieg wydarzeń, które uruchamiacie  
w każdym momencie. Dla wszystkich tych spośród was, którzy są świa-
domi i chcą współpracować z zachodzącymi przemianami, ważne jest, 
byście dokonali pewnych modyfikacji, by zarówno wasza struktura bio-
logiczna, jak również system mentalny i świat emocjonalny oraz ener-
getyczny zintegrowały nowe kody wibracyjne. Najważniejsze w tym 
momencie jest uświadomienie sobie i ciągłe pozostawanie w stanie świa-
domości energetycznego przyspieszenia oraz tego, że kosmiczny puls jest  
w trakcie aktywowania mechanizmów w zjednoczonych ziemskich polach, 
które to mechanizmy zmodyfikują całkowicie wasz sposób życia. Mutacja
nastąpi nie tylko w społeczeństwie ludzkim, ale również w innych króle-
stwach dzielących przestrzeń planetarną i ewolucyjną z wami. Na waszej 
planecie nastąpią wielkie wydarzenia, a dowody nowej, wyłaniającej się 
rzeczywistości z każdym dniem będą coraz wyraźniej stawały się częścią 
waszego codziennego życia. Działania gwiezdnych legionów i pozaziem-
skich grup będą stopniowo bardziej widoczne, powodując cały szereg reak-
cji, które odczujecie wszyscy na różnych poziomach.

Nowy kosmiczny paradygmat przebudzenia duchowego jest wprowa-
dzany nie tylko w waszą strukturę komórkową, ale również w elementy 
fizyczne formujące materię i strukturę atomową waszego świata. Powie-
trze, woda, ziemia, ogień i eter są aktualnie kodowane nową częstotliwo-
ścią wibracji wyższego porządku i będzie to przejawiać się coraz silniej 
wpływając na wasz program biologiczny, energetyczny, emocjonalny  
i duchowy. Wasze Świetliste Istoty we współbrzmieniu z plazmowym 
jądrem Ziemi i Słońcem pokierują całym procesem integrując i transmu-
tując waszą trójwymiarową rzeczywistość, linearną percepcję oraz du-
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alne doświadczanie. Celem tych zmian jest ujawnienie i ustanowienie 
tego, kim jesteście, dlaczego znajdujecie się tutaj i jaki jest cel waszej 
podróży ewolucyjnej. W ten sposób, dzięki wprowadzaniu kosmiczne-
go światła i otwarciu nowych zapisów ewolucyjnych, krytyczna masa 
światła, jaką będą zawierać wasze wyższe ciała, zostanie uaktywniona 
proporcjonalnie do możliwości waszej struktury biologicznej i ludzkiej 
biografii. Natężenie światła będzie się zwiększać coraz bardziej i będzie
to powodem paniki w polach tych, którzy pozostaną w nieistniejącej rze-
czywistości, służącej już tylko jako punkt kosmicznego odniesienia dla 
procesu ewolucyjnego, który zmienił swój kierunek.

Minęły eony, podczas których planeta przechodziła różne procesy 
transformacji, aż w końcu zrealizowała plan początkowy, dla którego 
została stworzona i w miarę jak masa atomowa będzie ulęgać transmu-
tacji i oczyszczaniu, zostaną uaktywniane nowe pola nauczania, odkry-
wania i duchowej ewolucji. Toksyczne energetyczne maski, które two-
rzyliście w każdej fizycznej ekspresji służyły uwrażliwieniu się na boską
część istniejącą w was. Funkcjonujecie jako jednostki dwubiegunowe we 
wnętrzu systemu elektromagnetycznego i elektrochemicznego, który po-
zwala wam asymilować pozytywne częstotliwości w celu materializacji 
waszych emocji, myśli i działań na różnych poziomach ekspresji ewo-
lucyjnej. W rzeczywistości wszystko to może zostać zdefiniowane jako
samostwarzanie się na nowo waszej duchowej świadomości w ramach 
pokrewieństw i przeciwieństw generujących dane emocjonalne, służą-
ce wam do odkrywania wyższych rzeczywistości. W tej skorupie gęstej 
materii, stanowiącej waszą biologię, znajdują się zgromadzone wszyst-
kie dane o pochodzeniu Wszechświata i celu w jakim został stworzony. 
Jesteście prawdziwą kosmiczną biblioteką, której zasoby chciałoby stu-
diować wiele istot z innych światów, ponieważ nie korzystają z prawa 
wolnej woli, którą wy posiadacie. Za każdym razem, kiedy znajdujecie 
się w obliczu rzeczywistości innej niż wasza, stanowi to sposobność  
i wskazanie na to, że wariant manifestujący się w danej osobie istnieje 
już w was lub jest w trakcie wyłaniania się. Z tego powodu odczuwacie 
więcej pokrewieństwa wobec jednych osób, a wobec innych mniej, więk-
sze połączenie z pewnego rodzaju ideami, a z innymi nie. Stąd bierze się 
naturalna tendencja do powstawania grup jednostek dzielących wspól-
ny punkt widzenia i wspólne cele.

W jaki sposób nastąpi to masowe kosmiczne przebudzenie, czy ina-
czej mówiąc powstanie masa krytyczna, która je wywoła? Jakie skutki 
będzie miało to dla całej ludzkości? To dobre pytania zadawane przez 
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wielu z was i oczywiste jest, że zawiera w sobie różne wskazówki dla 
waszej  ewolucyjnej przyszłości. Wyższe Sfery Światła i Doskonałości, 
w których my istniejemy, zaprogramowały, stworzyły i uaktywniły serię 
działań energetycznych i wibracyjnych, które przyspieszą waszą skłon-
ność do odpowiedzi na bodźce komórkowe i molekularne. Odpowiedzi 
te przejawią się poprzez myśli, uczucia i emocje bardziej intensywne  
w konsekwencji wprowadzenia o wiele większej masy świetlisto-foto-
nowej na waszej planecie. W tym celu społeczne i ziemskie środowisko 
zostanie poddane serii wstrząsów społecznych, ekonomicznych, kultu-
ralnych i politycznych, które posłużą jako katalizatory w procesie przy-
łączania nowych wzorców harmonicznej zbieżności pomiędzy siłami ko-
smicznego światła i operatorami ziemskimi, którymi jesteście. Czasami 
wasz organizm wydziela dodatkową dawkę adrenaliny, by zharmonizo-
wać i zmienić chemiczny stan waszej biologii i waszych emocji. To samo 
będzie miało miejsce na Ziemi. Zbliżacie się do nowej granicy ekspresji 
ewolucyjnej, bardzo odmiennej od tej, którą przejawialiście do tej pory. 
Wieści o duchowej metamorfozie rozbrzmiewają echem na planecie, 
w całym waszym Systemie Słonecznym oraz Wszechświecie, dlatego 
ogromne Siły Kosmicznego Światła są niezwykle aktywne i zaangażo-
wane w cały ten ewolucyjny splot wydarzeń. W rzeczywistości zjawiska 
te następują, ponieważ wasza kolektywna podświadomość poprosiła  
o to, a Ziemia w odpowiedzi na wasze wezwanie i potrzebę wzrastania 
oraz duchowego wzniesienia zaprosiła Wszechświat, by moment, tak 
zapowiadany przez wielkich proroków i mistrzów przeszłości, zamani-
festował się w całej swojej wspaniałości.

Spowoduje to wielkie reperkusje dla ludzkości niosąc reorganizację 
geograficzną, polityczną, ekonomiczną, społeczną i duchową w czasie
konwergencji roku 2012 i następnych faz. Anonimowo, w oparciu o wa-
szą świadomą duchową pracę, używamy tej wielkiej masy zharmonizo-
wanej energii w celu repolaryzacji i zakotwiczenia nowych duchowych 
wzorców trzeciego tysiąclecia. Każdy z was, operatorów gwiezdnego 
światła, jest prowadzony, aby w końcu doszło do waszego spotkania  
z innymi cywilizacjami dzielącymi z wami kosmiczną strukturę. Jeste-
ście wielkimi inicjatorami kosmicznego i planetarnego splotu wydarzeń, 
który aktualnie prowadzi ku dobremu i będziecie stopniowo doświadczać 
tego w różnych formach, w coraz bardziej widoczny i niezaprzeczalny 
sposób. W tym momencie stanowicie centrum uwagi całego Wszech-
świata, a zwłaszcza cywilizacji najbardziej rozwiniętych, oczekujących 
pozytywnych wyników w waszym procesie wzrastania i duchowego 
przybliżania.
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Teraz oddamy głos pewnej Kosmicznej Istocie, aby mogła opowie-
dzieć wam o kosmicznym przebudzeniu, które stanowi temat pierwsze-
go rozdziału Ewolucyjnych Objawień. Przekaże wam pewne zasady  
i klucze, które pomogą w przebudzeniu i rozwijaniu ewolucyjnych wa-
runków na nie wpływających. W ten sposób będziecie mogli przybliżyć 
się do punktu spotkania z waszą właściwą Rzeczywistością Ewolucyjną 
i Kosmiczną. Niech istota ta zaprezentuje się i przeniesie was w te mo-
menty ewolucyjnego doświadczania, które jeszcze nie zamanifestowały 
się w waszej czasoprzestrzeni.

Z nieskończonego pulsu centrum plazmowego waszej Galaktyki, 
Manuam, Rektor Świetlnych Konstruktorów Galaktyki wita was i po-
zdrawia. Mimo, że pozornie znajduję się w oddaleniu od waszej planety 
i Systemu Słonecznego, moja energia i hologram energetyczny są obecne 
przed wami i w waszej czasoprzestrzeni, aby wejść z wami w  relację, 
w tym momencie Uniwersalnego Teraz. Jest to bardzo ważny moment 
w waszym życiu, ponieważ znajdujecie się w świętej czasoprzestrzeni, 
która nie jest ani trójwymiarowa, ani linearna, ale wolumetryczno-ko-
smiczna. W tej jedynej rzeczywistości, w której istniejecie mają miejsce 
różnorodne wydarzenia, których nie jesteście świadomi, a które wpływa-
ją nie tylko na wasze zjednoczone pola, ale również na pola planety. Jako 
jeden z odpowiedzialnych - reprezentant Świetlnych Konstruktorów 
Galaktyki - chciałbym przekazać wam przesłanie, które pomoże wam 
lepiej zrozumieć, w jaki sposób i w jakim stopniu zmiany częstotliwości 
wymiarowej na was wpływają.

Około 250.000 lat temu, planeta Ziemia, którą znacie, była zamiesz-
kana nie tylko przez ludzi o wysokim stopniu ewolucji, ale również 
przez inne cywilizacje pozaziemskie, które dzieliły przestrzeń, czas  
i informacje z wami. Ziemia w swojej aktualnej strukturze elektromagne-
tyczno-wibracyjnej nie jest tą samą planetą, co w tamtym czasie. Wraz  
z upływem czasu doświadczyła wielu modyfikacji. Za każdym razem,
gdy ma miejsce modyfikacja częstotliwości energetyczno-wibracyjnej,
daje ona impuls dla przemian, nie tylko na poziomie geofizycznym i geo-
magnetycznym, ale również w strukturach elektroniczno-magnetycz-
nych waszych ciał. Ten wpływ niewątpliwie przejawia się, ze wszyst-
kimi konsekwencjami, w waszej strukturze biologicznej, zwłaszcza  
w strukturach komórkowych, molekularnych i atomowych. Te mikro-ją-
dra świadomości biologicznej, którymi są wasze komórki, molekuły i ato-
my mają również systemy świadomości ewolucyjnej, która jest w pełni 
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połączona nie tylko z tym, co stanowi świadomość wyższą, pochodzą-
cą z waszej Świetlistej Istoty. Są one także połączone z jądrem-matką 
świadomości planetarnej, która jako Duch Logosu jest z kolei połączona 
z osią magnetyczno-wibracyjną planet waszego Systemu Słonecznego. 
Słońce stanowi podstawową matrycę, w której przetwarzane są, groma-
dzone i przekazywane ewolucyjne impulsy dla planet waszego Systemu 
Słonecznego. Ta solarna świadomość jest bezpośrednio połączona z każ-
dą strukturą biologiczną wszystkich stworzeń waszej planety, również 
na poziomie elektronicznym, magnetycznym i świetlistym.

Jeśli dokonalibyście głębokiej analizy waszych komórek, molekuł  
i atomów, posiadając oczywiście właściwe technologie, odkrylibyście, 
że te mikrosystemy świadomości są utrzymywane przez matryce świa-
tła, połączone ze sznurem aurycznym łączącym wszystkie planety ze 
Słońcem. Kody ewolucji zarówno biologiczne jak również energetycz-
ne, emocjonalne i mentalne wypływają z centralnego komputera, któ-
rym jest wasze Słońce. W konsekwencji, za każdym razem, gdy Ziemia 
moduluje promieniowanie wypływające ze Słońca i sąsiednich planet, 
przekazuje te informacje do biologicznych jąder zamieszkujących ją 
istot żyjących. Następuje to oczywiście poprzez serię reakcji fizyczno-
-chemiczno-nuklearnych, bardzo złożonych, trudnych do zrozumienia na 
waszym etapie ewolucyjnym i aktualnym poziomie rozwoju naukowego. 
Ziemia, integrując nowe kody mutacji w swoich zjednoczonych polach, 
wpływa bezpośrednio na wasze systemy elektryczne, magnetyczne  
i grawitacyjne, które wypromieniowują świetliste fluidy do matryc świa-
tła komórek, molekuł i atomów. Ponieważ każde takie jądro stanowi mi-
krowszechświat doskonale zorganizowany, o nadzwyczajnej spójności, 
kody te wpływają bezpośrednio na wasz sposób odczuwania, myślenia  
i działania. Innymi słowy mówiąc, nie jesteście tylko doskonale zorgani-
zowaną biologią, a zachodzące mutacje mają wpływ również na przebieg 
ewolucji waszej duchowej części. Myślicie często, że wasze postawy, 
myśli, uczucia, emocje i działania wypływają z waszego ludzkiego Ja, 
ale ja wam mówię, że w rzeczywistości są one wymyślane, odczuwane  
i aktywowane przez te doskonale zorganizowane mikrokosmosy. Te 
biologiczne struktury również mają swoją Esencję Światła i są w peł-
ni świadome swoich funkcji i relacji z Makrokosmosem, którego części 
wszyscy stanowimy. Otrzymują one wszystkie modyfikacje i kody, któ-
re generuje Słońce poprzez centrum plazmowe waszej Galaktyki.

Pragnę wam przekazać, że nie jesteście biologiczną strukturą w au-
tomatyczny sposób wykonującą zestaw funkcji, które nie mają nic 
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wspólnego z waszym życiem; wręcz przeciwnie - strukturą polegającą 
na mówieniu, myśleniu, emitowaniu, organizowaniu i rozwijaniu się  
z najwyższych poziomów świadomości. Tak więc, kiedy jakaś anomalia 
ma miejsce w fizycznym ciele, wpływa to bezpośrednio na wasz stan
żywotności, stan energetyczny, emocjonalny, mentalny i duchowy. Je-
steście całością doskonale zorganizowaną z elementów wibrujących  
w różnych gęstościach i z różnymi częstotliwościami, ściśle ze sobą po-
łączonych. Za każdym razem, kiedy na przykład podejmujecie decyzję 
lub zastanawiacie się nad czymś, ta informacja jest przetwarzana nie 
tylko na poziomie komórkowym, molekularnym i atomowym, ale jest 
również wprowadzana równolegle. Stanowicie kompendium światów, 
wymiarów oraz częstotliwości działających równolegle i zgodnie, jed-
nak wasz poziom świadomości nie jest wystarczający, aby to spostrzec 
i byście mogli tego doświadczyć. Mikrostruktury jako pierwsze podle-
gają wpływowi modyfikacji energetyczno-wibracyjnych zachodzących
na Ziemi, wielkiej komórce – matce - zapewniającej spójność, formę  
i gęstość dla wszystkich innych struktur biologicznych.

Zachodzi teraz jedna z tych wielkich transformacji planetarnych, które 
powodują przemianę kodów energetyczno-wibracyjnych Ziemi i dlatego 
wasze mikrostruktury biologiczne odczuwają to. Jaki konkretny wpływ 
będzie ta zmiana miała na przebieg waszej ewolucji i na inne formy ewo-
lucyjnej ekspresji? Ogromny. Cały balast przeszłych doświadczeń, wy-
twarzający toksyczny ładunek energetyczny, powodujący dysharmonię, 
zapisany jest w ciałach energetycznych w postaci informacji pamięci 
komórkowej i genetycznej, przenoszonej w każdym życiu. Od momentu 
rozpoczęcia procesu oczyszczania ewolucyjnego, czy inaczej mówiąc od-
zyskiwania boskiego potencjału, dokonaliście przemiany waszych ciał, 
percepcji, wrażliwości i oczyściliście mechanizmy energetyczno-wibra-
cyjne kosmicznej świadomości. Wszystko, co robicie, ma konsekwencje 
na różnych poziomach i jest zapisywane w wyższych ciałach, aby mo-
gło być przetworzone i przetransmutowane w celu późniejszego udo-
skonalenia, ekspansji i ekspresji waszej ewolucji w kierunku Boskości. 
Stopniowo, poprzez różne doświadczenia, integrowaliście nowe wzorce 
świadomości poszerzając ją i teraz znajdujecie się w fazie transformacji 
niezwykle istotnej dla waszej ewolucyjnej przyszłości. Ziemia otrzymu-
je obecnie nowe kody i parametry aktywacji ewolucyjnej, aby przejść na 
wyższy poziom ewolucji; ten, dla którego oryginalnie została stworzona. 
Stanowicie ogniwo w ewolucyjnym łańcuchu prowadzącym aż do obec-
nego momentu. Po długim czasie impasu, czy braku duchowej ekspansji, 
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teraz otwierają się drzwi odsłaniające nowe światło i cel waszego poby-
tu na Ziemi, która jako kosmiczna komórka, poprosiła o serię impulsów 
energetycznych dla was – świadomych komórek, by móc wypełnić swój 
cel i zakończyć podróż ewolucyjną, dla której została stworzona.

Zawsze mówiono wam, że Ziemia była polem doświadczania dla 
Świadomych i Nieśmiertelnych Esencji Światła, którymi jesteście, 
aby mogły w ten sposób odkryć cel swego istnienia. Nie jest to błąd, 
ale tylko pewien aspekt rzeczywistości, ponieważ z kosmicznej, o wie-
le szerszej perspektywy widać, że służyliście jako paliwo i infrastruk-
tura, by Ziemia mogła wypełnić Boski Plan swojej własnej ewolucji. 
Może to objawienie rani odrobinę waszą wrażliwość i mentalne ego  
w odniesieniu do części waszego programu zmartwychwstania i wzrostu 
ewolucyjnego, ale jest to rzeczywistość, a właściwie holistyczna wizja 
rzeczywistości. Wszystkie dostarczone wam przesłania, reguły i wska-
zówki miały pobudzić ten nadzwyczajny projekt łącznej ewolucji pla-
netarnej, w którym Ziemia jest główną bohaterką. Moim celem nie jest 
umniejszanie waszych zasług, lecz uświadomienie wam, że wnieśliście 
swój wkład w doświadczenia Ziemi, w czasie jej podróży ewolucyjnej, 
w celu, dla którego została stworzona. Ludzkie ego zawsze skłaniało 
do kamuflowania, przystosowywania się i eksploatowania wszystkie-
go, co uznawało za właściwe dla wypełnienia jego celów. Wszechświat  
i wyższe inteligencje zaangażowane w cały ten ewolucyjny spisek mówią 
wam, że nadszedł czas, by światło prawdy wyłoniło się w całej swojej 
jasności i wspaniałości. Zostaliście zakodowani wrodzoną tendencją 
do przekraczania barier, poczuciem bycia beneficjentami, posiadaczami 
i panami środowiska, do którego należycie, by się przebudzić i ewo-
luować, by przyjąć na siebie cierpienie związane z wytworzeniem 
ogromnej ilości energii emocjonalnej i mentalnej poprzez myśli i dzia-
łania. Ziemia potrzebowała tych źródeł energii, którymi byliście wy  
i wszyscy inni, znajdujący się w swoim czasie w jej promieniu od-
działywania.

Nadszedł teraz moment odkrywania waszej prawdziwej chwały  
i tego, w jaki sposób możecie w pełni uczestniczyć w procesie, by następ-
na faza ewolucyjna Gai mogła zaistnieć w całej swojej wielkości. Nie 
myślcie, że wami manipulowano. W żadnym przypadku i pod żadnym 
pozorem. Z naszej strony wygląda to zupełnie inaczej. Wszyscy, którzy 
znajdujecie się teraz na Ziemi, jesteście pobudzani przez nasilające się 
pragnienie i obligowani wstępną umową, w której sami zdecydowaliście 
o współpracy z programem ekspansji i reorganizacji w waszym Systemie 
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Słonecznym i Galaktyce. Wszystko podlega teraz zmianom, a ponieważ 
jesteśmy częściami Całości, w odpowiednich proporcjach podlegamy 
skutkom transformacji. W taki właśnie sposób funkcjonuje ewolucyjna 
gra. Musicie pojąć, że ewolucja nie dotyczy tylko określonego miejsca  
i specyficznej przyczynowej czasoprzestrzeni, ale że jest o wiele bardziej
dynamiczna, wielopłaszczyznowa, wielowymiarowa i nadzwyczaj eks-
pansywna. Nie istnieje stała we Wszechświecie, co sugerują wasi na-
ukowcy, lecz nieustająco zachodzi w nim, postępująca geometrycznie, 
kwantowa mutacja.

W następnych latach przyjdzie zrozumienie i doświadczycie wszyst-
kiego, co wam przekazuję, ponieważ będziecie posiadać niezbędny po-
tencjał, gotowość i zdolności. Dzięki wprowadzaniu nowych kodów ko-
smicznego światła, które w swojej esencji oddziałują na Ziemię, ludzki 
kolektyw przebudzi się do wyższej świadomości. Zobaczycie jak każ-
dy coraz intensywniej będzie odczuwał nowe potrzeby wyrażania sie-
bie, otwarcia się na nową wizję i zjednoczenia z tym, co święte i boskie 
w waszym wnętrzu.  Wielu zda sobie sprawę z istnienia energii, którą 
emanują, co spowoduje aktywację ich pół energetyczno-wibracyjnych  
i wywoła w nich panikę. Ale będzie również wielu innych, którzy tak 
jak wy, dokonają integracji i będą coraz bardziej emanować całym po-
tencjałem kosmicznego promieniowania, a duchowy puls wygeneruje 
wspólny front działań wszystkich operatorów światła. W tym właśnie 
celu Ziemia przygotowuje was i będzie to robiła w następnych latach, 
abyście wraz z nią odkrywali nowe wymiary i rzeczywistości kosmicz-
no-duchowe w trzecim tysiącleciu. Razem, jesteście zjednoczeni w tej 
fascynującej podróży kosmicznej integracji z bardziej świetlistymi stre-
fami. Teraz właśnie macie dokonać połączenia ludzkość-planeta-kosmos 
w celu waszego połączenia z resztą Wszechświata.

My, Świetlni Konstruktorzy waszej Galaktyki, wypromieniowujemy 
serię wzorców geometryczno-świetlno-wibracyjnych, by wasza ludz-
ka, ziemska część przeszła transmutację w świetlno-kosmiczną formę. 
Tylko będąc tym, kim w istocie jesteście i wypełniając wasze zobowią-
zanie kosmicznego przebudzenia zrozumiecie, dlaczego Wszechświat  
i Wielka Kosmiczna Świadomość stworzyła was we wspaniałym, 
twórczym celu. Jesteście bogami Kosmicznej Miłości, pozostający-
mi teraz w fazie duchowej praktyki, byście mogli zdać sobie sprawę z 
tego, że ewolucyjny sen został ustanowiony przez Boga, by umożliwić 
wam powrót do Ostatecznego Źródła, w którym wszystko zbiega się 
i jednoczy.
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Oddziaływanie naszych ideohologramów geometryczno-świetl-
nych na wasz System Słoneczny i planetę przyspieszy serię procesów 
transmutacji dysharmonijnych osadów, które zebraliście w przeszłych 
życiach. Wszystkie te osady są zgromadzone w osi magnetycznej Zie-
mi i będą uwalniać się stopniowo w celu harmonizacji i oczyszczenia 
pól elektromagnetycznych i przyczynowych. Od roku 2005 promienio-
wanie pochodzące z centrum plazmowego Galaktyki pobudza masowo 
wszystkie prądy magnetyczne Ziemi i będzie to miało potężny wpływ 
na niższe ciała, modyfikując całkowicie waszą genetykę i zachowanie.
Jeśli do tej pory podążaliście za wzorcami stałego udoskonalania gene-
tyki waszej biologii odkryjecie, że wasz sposób myślenia, odczuwania, 
działania i emocji będzie stawał się coraz bardziej zgodny z wyższymi 
planami czwartego i piątego wymiaru. Inaczej mówiąc przestaniecie od-
czuwać, myśleć i działać „jak ludzie”, a to umożliwi waszym braciom  
z Systemu Słonecznego i innych planów wymiarowych na wejście  
z wami w bezpośrednie relacje.

Jako ziemski kulturowy kolektyw, jesteście przesiąknięci doświadcze-
niami i tradycjami waszych przodków i mogę was zapewnić, że musicie 
zdawać sobie sprawę z dorobku społeczności, które uznaliście za bar-
barzyńskie, a które staną się bardzo obecne w następnych latach. Będą 
miały miejsce wielkie odkrycia, ponieważ Ziemia na nie zezwoli. Ona 
tak jak i my pragnie, byście pojęli skąd rzeczywiście pochodzicie. Chce-
my, abyście wiedzieli, jakie rzeczywiście były te cywilizacje, kim były 
istoty, które dzieliły z wami ziemską czasoprzestrzeń i pozostawiły 
znaki, nawet dziś przez niewielu rozumiane. Jesteście dziećmi gwiazd, 
przybyliście z tych światów, na które spoglądacie nocą z zadziwieniem 
i satysfakcją powodującą atmosferę zaufania, nadziei i miłości. Wielu 
waszych gwiezdnych braci bierze teraz bardzo aktywny udział w pro-
gramie wzrastania i planetarnego skoku ewolucyjnego pragnąc skomu-
nikować się z wami. De facto porozumiewają się już z wieloma osobami 
i grupami, ale chcą, by komunikacja stawała się coraz bardziej bezpo-
średnia i obejmowała większe grupy ludzi. Wielu z nich jest pośród was, 
zachowując się jak zwykli ludzie, obserwując was, studiując i czuwając 
nad wami. Nie możecie ich spostrzec, ponieważ wasza wibracja nie jest 
wystarczająco wysoka. Wymaga to wzniesienia świadomości jak rów-
nież oczyszczenia duchowego, mentalnego, energetycznego, emocjonal-
nego i zachowaniowego. Wasi gwiezdni bracia zintegrowali w swoich 
ciałach więcej światła i mają wyższą wibrację niż wy. Jedyne, co was 
odróżnia, to ilość światła, wibracja, poziom świadomości i świadomość 
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możliwości aktywowania i rozwijania bardziej harmonijnej wizji oraz 
braterskich, solidarnych, kosmicznych zachowań.

Chciałbym zaproponować wam ćwiczenie świadomej wizualizacji, 
byście mogli uaktywnić matryce światła waszych struktur komórko-
wych, molekularnych i atomowych. Pozwoli wam to lepiej i szybciej zin-
tegrować kody świetlno-geometryczne, które projektujemy na Ziemię  
i wszystkie biologiczne organizmy.

WIZUALIZACJA  PASA  GEOMETRYCZNEGO 
ŚWIATŁA

Wytwórzcie atmosferę relaksu poprzez głębokie, rytmiczne, świa-
dome oddychanie, czując jak kosmiczna energia wypełnia całą waszą 
biologię, uspokaja waszego ducha i harmonizuje ciało emocjonalne. Na-
stępnie mentalnie poproście o połączenie ze Świetlnymi Konstruktora-
mi mówiąc: MANUAM-SORIMEK-ESKEOM. Obserwujcie prze-
strzeń ciszy, by poprzez waszą Świetlistą Istotę otworzyły się kanały 
odbioru plazmowej energii, którą my wypromieniowujemy. Odbiór ten 
nie będzie się odbywał poprzez środek wyższej części waszej głowy, lecz 
poprzez czakrę serca. Energia ma specyficzną geometryczną symbolikę 
i otrzymacie ją w postaci niezwykle połyskującej helisy składającej się 
z różnych form geometrycznych. Każdy z was spostrzeże inne formy. 
Mogą to być elipsy, kule, stożki, sześciany, trójkąty, etc. Może ich być 
więcej niż jedna, ale nie więcej niż siedem, ponieważ każda z tych form, 
które zwizualizujecie, zakotwiczy się w jednej z waszych czakr. Pozwól-
cie, aby w odpowiednim czasie zajęły swoje miejsca w tych czakrach, 
które ich potrzebują i postarajcie się spostrzec, czy pozostają spokojne, 
czy są w ruchu. Jeśli pozostają nieruchome, zarządźcie ich aktywację 
w kierunku, który wybiorą, w tym samym czasie wypowiadając men-
talnie: URUUM...URUUM...URUUM itd. Jeśli formy od początku 
będą w ruchu, powtarzajcie: UARAM...UARAM...UARAM itd. Po 
pewnym czasie poproście je o to, by się przemieściły do matryc światła 
komórek, molekuł i atomów wizualizując jednocześnie jak poruszają się 
poprzez meridiany energetyczne. Podczas tego ruchu odczujecie przy-
pływ energii we wszystkich częściach ciała, zwłaszcza w waszych koń-
czynach, brzuchu i wyższej części głowy. Aby nastąpiła integracja form 
z matrycami światła komórek, molekuł i atomów użyjcie następującego 
kodu: C3L-AEX2.  Poczekajcie jakiś czas, aby to połączenie nastąpiło  
w pełni, w tym samym czasie wizualizując pas purpurowo-złotego świa-
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tła otaczający wszystkie wasze ciała, zaczynający się od stóp i stopnio-
wo wznoszący się aż do głowy. Pozwólcie mu być w ruchu przez pewien 
czas, przenosząc go następnie mentalnie tak, by z zawrotną szybkością 
kręcił się wokół Ziemi. Zobaczcie jak, poprzez jej centralną oś, wnika 
stopniowo w Ziemię napełniając wszystkie jej warstwy i dochodząc do 
magmowego jądra. W tym miejscu zobaczcie jak wyłania się w formie 
wiązki tęczowego światła projektującego się w zewnętrzną przestrzeń 
i połyskującego miriadami iskrzących się kolorów spadających znów,  
w postaci deszczu światła, na planetę i ludzkość. W ten sposób stwo-
rzymy ochronną kopułę aktywacji i integracji energii kosmiczno-świetl-
nych, powodujących przebudzenie kosmicznej świadomości, harmonii, 
mądrości, mocy i miłości wśród ludzkich istot na planecie Ziemi.

Ja, Manuam wniosłem promień światła w wasze życie i życzę wam, 
byście wszyscy mogli zrozumieć przesłanie moich słów, ponieważ prze-
niknięte są kluczami uaktywniania waszego przebudzenia kosmiczno-
-duchowego. Odkąd plazmowe centrum Galaktyki pulsuje światłem 
Wielkiego Pierwotnego Źródła, my jako Świetlni Konstruktorzy, kocha-
my was i inspirujemy, byście wznieśli wasze Świetliste Istoty w kie-
runku najwyższego i najbardziej boskiego, tego, co jest miedzy wami  
i Bogiem to znaczy Miłości i Bezwarunkowej Służby.

W ten sposób, kochani przyjaciele, zakończymy pierwszy rozdział 
międzywymiarowych objawień, których celem jest wytworzenie atmos-
fery zrozumienia jak również otwarcie waszej świadomości na nową, 
teraz znajdującą się w stanie zalążkowym, rzeczywistość ewolucyjną. 
Kosmiczne przebudzenie jest tą fazą, w której wasza Świetlista Istota 
łączy się z planami mentalnego ego w świecie, w którym dualność, rela-
tywność, trójwymiarowość i linearność stanowią parametry odrodzenia 
oraz duchowego zrozumienia. 
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DUCHOWE TECHNIKI 
WODNIKOWEJ PRZEMIANY

W  asz obecny stan jest wynikiem zachodzących w postępie geome-
trycznym procesów odkrywania, zdobywania wiedzy oraz powta-
rzania sytuacji i okoliczności, stwarzanych przez waszą Istotę 

Świetlistą, we wznoszącej sekwencji ewolucji. Możemy więc zadać pyta-
nie: Wznoszenie, ale do czego? Wszystko we Wszechświecie jest ukształ-
towane i wzajemnie połączone w ramach sieci energetycznej światła, aby 
jedna droga prowadziła do kolejnej, abyśmy mogli odkrywać, kim jesteśmy  
i jaka rola przypada nam w obrębie uniwersalnej ewolucji. Generalnie, du-
chowa genetyka Istoty dąży zawsze do poszukiwania najwyższego pozio-
mu ewolucyjnej i stwórczej ekspresji, używając wszelkich mechanizmów in-
tegracji energii emocjonalnych. Czasami jednak zdarza się, w zależności od 
indywidualnych potrzeb, że staje się ona częścią procesu innych osób, które 
wnoszą swój wkład w ustalanie i ustanawianie wytycznych dla łącznej ewo-
lucji jakiegoś wymiaru czy konkretnej planety. Ludzka część intuicyjnie po-
szukuje przede wszystkim wiedzy, odczuć i bycia częścią tego, co ma związek 
z waszą prawdziwą Boską Esencją, manifestującą się pod różnymi postacia-
mi. To właśnie poprzez te poszukiwania, stałe badania i używanie zdolności 
mentalnych, energetycznych, emocjonalnych oraz intelektualnych ustalacie 
parametry określonych działań. Każdy z was, w ramach nieskończonych moż-
liwości działania i stwarzania, odkrywa i ustanawia kody ewolucyjne, które  
z kolei wpływają na innych, powodując coraz większe połączenie, dają-
ce formę strukturze ewolucyjnej całej cywilizacji. Pozornie każdy, w in-
dywidualny sposób, używając mocy woli, działa skupiając się na sobie, 
jednak jest to tylko mentalna iluzja. Każdy z was, jako mikrokosmos  
w stanie ponownego stwarzania ewolucyjnego, pozostaje pod wpływem 
zachowań innych. W ten sposób generujecie energię nadającą kształt 
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serii kodów zachowania, emocjonalnych, intelektualnych, moralnych  
i etycznych dających formę i spójność łańcuchowi ewolucyjnemu Wszech-
świata. W rzeczywistości wszystko, co robicie wpływa w nieunikniony spo-
sób na środowisko i system społeczny, do którego należycie, a wasz sposób 
samowyrażania się jest stereotypową manifestacją Kolektywnego Egrego-
ra, który karmi się i kieruje wami poprzez waszą indywidualność. Innymi 
słowy, nie jesteście odizolowani od waszych współbraci, ponieważ sieć 
światła eterycznego planet, komórek, molekuł, atomów i cząstek łączy stale 
działania, pobudzane przez wasze emocjonalne czujniki – czakry. Czakry, 
jakie znacie, nie są tylko generatorami energii emocjonalnej, ale również 
matrycami, w których są generowane, przetwarzane, transmutowane i uak-
tywniane ewolucyjne tendencje, wpisane w wasze DNA.

Oczywistym jest, że poprzednie fazy ewolucyjne, stanowiące ludzką 
strukturę przeszłości, nie mają nic wspólnego z obecną, ponieważ prze-
szliście serię restrukturyzacji i otwarć mentalnych, emocjonalnych, inte-
lektualnych, energetycznych i fizycznych. Wasza biologiczna struktura
jest niczym więcej jak końcową, najbardziej gęstą ekspresją wszystkich 
ciał niższych i wyższych, które doznały różnych przemian w kontekście 
najważniejszych potrzeb istot ludzkich, w odniesieniu do ich ewolu-
cji. Otoczenie, które stwarzaliście w każdej ekspresji egzystencjalnej 
- życiu - pozostawiło głęboki ślad w waszej twórczej podświadomo-
ści, mistrzowskim programie, w którym zgromadzone są dane biografii
emocjonalnej. Jakie jest prawdziwe znaczenie emocji i ich związek z oto-
czeniem, w którym przychodzi wam istnieć w każdym życiu? Jaką rolę 
rzeczywiście odegrały w splocie ewolucyjnych wydarzeń? Skąd bierze 
się ta tendencja do doświadczania różnych aspektów życia powodują-
ca generalnie nierównowagę życiową i emocjonalną? Czy rzeczywiście 
posiadacie nieświadomą potrzebę doświadczania negatywizmu i wcho-
dzenia w konflikty w celu zgłębiania przestrzeni mądrości i wewnętrznej
harmonii? Dla nas jako pomysłodawców, programujących, dyrektorów 
i nadzorujących ewolucyjną mechanikę Wszechświata, oczywisty jest 
fakt, że wszystkie te doświadczenia niosą szczególną energię prowa-
dzącą was do Prawdy. Wszyscy staracie się przeniknąć plan absolutnej 
jasności, absolutnej rzeczywistości, absolutnego szczęścia i absolutnej 
twórczości, który pozwoli wam przebudzić Boską Świadomość w niero-
zerwalnej relacji z Bogiem.

Dzięki nowym technikom, w sposób bardziej harmonijny, ciągły, bę-
dziecie mogli, stopniowo i bez obaw, przed zakotwiczeniem się w niehar-
monijnych sytuacjach, dokonać Wodnikowego przejścia. Chcielibyśmy 
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w tym miejscu wyjaśnić krótko, co oznacza uzyskanie dostępu do nowej, 
bardziej harmonijnej platformy egzystencjalnej. Generalnie wasza po-
stawa wobec niej polega na powtarzającym się unikaniu sposobności, 
które Wszechświat wam proponuje. Harmonia nie oznacza tylko nie-
obecności sytuacji mogących wygenerować emocjonalne i psychiczne 
napięcie, ale uaktywnienie systemów ekspresji komórkowej i molekular-
nej, które pobudzą w was określone procesy chemiczne, wasze gruczo-
ły i hormony. Nie jesteście tylko istotą duchową, ale współistniejecie  
i wyrażacie się poprzez strukturę biologiczną doskonale skonstruowaną, 
dostosowaną do waszych potrzeb i celów emocjonalnych, intelektual-
nych, psychicznych i duchowych. Jednak najważniejsze w tym momen-
cie jest byście zrozumieli, że dychotomia między materią i duchem nie 
jest ani punktem zbieżności ani konfliktu, lecz wyrażeniem tego, czego
Wszechświat od was oczekuje. A czego oczekuje od was Wszechświat 
i Boskość? Tego, że przyjmiecie waszą Boskość w materii i nauczycie 
się czuć przemieniającymi się częściami Kosmicznej Jedności, ponownie 
stwarzającej siebie w każdym momencie, kiedy wibrujecie jako punkty 
światła, pozostające we współbrzmieniu z kosmiczną melodią Miłości 
Uniwersalnej. Pomiędzy istotami, które dostroiły się całkowicie do prą-
du Boskiej Ekspresji, w której dominują synergia i absolutna ciągła prze-
miana, nie istnieją żadnego rodzaju bariery, uprzedzenia, separatyzm, 
konflikty ani różnice.

Macie znaczącą tendencję do bezwładu, myśląc, że w ten sposób bę-
dziecie mogli przeżywać wiele przyjemności w życiu, o których wspo-
mnienia gromadzicie zazdrośnie na planie mentalnym. Wasz umysł jest 
wielkim kufrem, w którym składujecie doświadczenia, pozostawiające 
po sobie unikalny, fascynujący, piękny aromat wspomnień. Pragniecie 
uwieczniać je za wszelką cenę. Poprzez to irracjonalne działanie, polega-
jące na utrwalaniu pamiętnych momentów, wchodzicie w labirynt kon-
fliktów, obaw, niepokojów i frustracji, gdy nie udaje się utrzymać tego
stanu przyjemności na stałe w życiu. Przywiązujecie się w absurdalny 
sposób do ciągu okoliczności, doświadczeń i emocji przeszkadzających 
wam w odkrywaniu, doświadczaniu i uzyskiwaniu dostępu do innych 
części i sekwencji rzeczywistości, składających się na waszą ewolucyj-
ną przygodę. Z poczwarki wyłania się gąsienica, później motyl i jest to 
naturalny cykl, który ewolucja ustanowiła dla wszystkich istot, a wy 
paradoksalnie jesteście jedynymi, którzy opierają się wspaniałości tego 
procesu i jego duchowej pełni. To, co jest ukryte w znaczeniu słów „ewo-
lucja” oraz „proces duchowej metamorfozy”, to Piękno i Miłość, które 
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Bóg zdeponował w waszym wnętrzu, a które czasami wy przejawiacie 
jako Lęk. Lęk przed czym? Przed zrozumieniem, że zostaliście stwo-
rzeni, by przejawić i przesyłać w każdym momencie piękno, mądrość  
i miłość. Wtedy Bóg wyraża się w każdym akcie dawania siebie innym,  
w poszukiwaniu ich dobrobytu i wewnętrznej harmonii.

Wielu z was, w różnych momentach historii planety, należało do cy-
wilizacji, które przyczyniły się do postępu technologicznego i były swe-
go rodzaju trampoliną ewolucji ludzkości. Technologie używane przez te 
cywilizacje służyły otwarciu kanału połączenia z pulsem Wszechświata 
i światami o wyższym poziomie ewolucji. Wszystko oparte było na go-
rącym pragnieniu odkrywania Źródła pochodzenia, celowości istnienia  
i przeznaczenia istot ludzkich. Ten niezbadany, fascynujący i enigma-
tyczny aspekt pobudzał poszukiwanie i badanie wyższych rzeczywisto-
ści i Wspólnego Źródła, z którego wszystko się wyłania. W rzeczywisto-
ści, w nieświadomy sposób, ludzka istota zawsze poszukiwała punktu 
kontaktu i spotkania z Boskością i tym, co ona prezentuje w kosmicznej 
strukturze, na którą składają się różne rzeczywistości, plany wymiaro-
we, galaktyki, gwiazdy i planety. Z tego właśnie powodu wszystkie od-
krycia technologiczne, mające miejsce w pewnych momentach historii 
ludzkości stawały się pomostem do odnalezienia tego, co boskie. Wy-
siłki włożone w odkrywanie nowych technologii nie zawsze w ewident-
ny sposób wyrażały metafizyczną stronę życia, ale te z najwyższego
poziomu ewolucyjnego, używane przez istoty najbardziej przebudzo-
ne, w końcu zawsze do tego prowadzą. Nie możecie nigdy zapominać, 
że wszystko, co zostało odkryte i rozwinięte na poziomie naukowym  
i technologicznym, zawsze było inspirowane i kierowane przez wyższe 
inteligencje Wszechświata. Czasami, poprzez pośrednie wprowadzenie 
wiedzy w umysły pewnych jednostek, w innych przypadkach w ramach 
bezpośrednich interwencji Wyższych Sfer.

W obecnych czasach stworzyliście wiele urządzeń cybernetycznych, 
które zamiast wnosić nowe światło, przynosić odpowiedzi na dręczą-
ce was pytania, czyli poszerzać świadomość, spowodowały wielkie za-
nieczyszczenia energetyczne. Teraz ryzykujecie stanie się ich ofiarami.
Wyższe inteligencje pracują zawsze adekwatnie do celu i skutków, jakie 
mogą przynieść nowe technologie. Wielka lekcja, na którą zwracamy 
uwagę w stosunku do was wszystkich, a zwłaszcza społeczności tech-
nokratyczno-naukowej to fakt, że niezbędnym jest dogłębne studiowa-
nie i analizowanie tego, co można spowodować poprzez rozwijanie cy-
bernetyki w odniesieniu do planety i ludzkości. Parametry obowiązujące  
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w tej dziedzinie powinny prowadzić do wnoszenia wkładu w przejawie-
nie doskonalszej ekspresji i osiągnięcie wyższego, bardziej harmonijne-
go planu ewolucyjnego, a nie tylko coraz większego nieporządku, chaosu  
i zniszczenia. 

W tym rozdziale uprzedzamy was, że w Erze Wodnika technologia 
nie musi być oderwana od dającego spójność Wszechświatowi aspektu 
duchowego i kosmicznego. W przeszłych erach i procesach przekazywa-
no wam zbiory reguł ewolucyjnych, byście mogli zintegrować wartości, 
które te cykle miały ustanowić. Używano technik moralnych, etycz-
nych i religijnych, które miały wypełnić cele duchowego wzniesienia  
i poszerzenia kosmicznej świadomości jednostki. To, co otrzymano, na 
nieszczęście było jednak całkowitym przeciwieństwem, powodującym 
wielkie ułomności i niszczenie psychiki, emocji i uczuć ludzkich istot. 
W nowej, właśnie rozpoczynającej się erze, Hierarchia tak wszystko 
ustaliła, że elementy inwolucyjne, reakcyjne i zwyrodniałe nie będą 
mogły przeciwdziałać, a zostaną wprowadzone parametry oraz wypeł-
nione, wstępnie ustalone przez nas, cele. Pewne osoby będą opierać się 
zmianom i upierać przy przeniesieniu przestarzałych wzorców, reguł  
i wartości Epoki Ryb w trzecie tysiąclecie, ale spotkają ich niespo-
dzianki, sprzeciw ze strony innych i rozczarowanie. Wasza ludzkość, 
jako niejednorodna społeczność istot, o tendencjach do różnego rodzaju 
zachowań, pozostaje w trakcie wchodzenia w nową fazę doświadczeń 
ewolucyjnych, a to, co było, powiedzmy zdeterminowane, czy uwarun-
kowane, zostało całkowicie zmienione. Kurs rozwoju ludzkości odmienił 
się i będzie dalej się zmieniał w przyszłych latach i dziesięcioleciach, 
ponieważ wybór Miłości, a nie Strachu będzie tym, co czyni różnicę. 
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w głębi waszej pamięci komórkowej 
i tego, co najwyższe w waszej Świetlistej Istocie następuje łączenie  
i dochodzi do zbliżenia pomiędzy materią, duchem, ewolucją i Bogiem. 
Epoka duchowego letargu jest zakończona i teraz cały Wszechświat, 
Galaktyka, System Słoneczny i planeta Ziemia otrzymują nową ko-
dyfikację wibracyjnego wzniesienia. Wzniesienie wibracyjne oznacza
przebudzenie waszych możliwości, które pozwolą wam uzyskać dostęp 
do wyższych rzeczywistości oraz mechanizmów połączenia i komunii  
z Wszechświatem.

Technika Wodnikowej przemiany nie jest czymś konkretnym, charak-
terystycznym dla specyficznego momentu, lecz bardziej procesem po-
budzania, uaktywniania i integracji boskich aspektów znajdujących się  
w ukryciu w waszym wnętrzu. Kiedy i jak to nastąpi? Cały Wszechświat  
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i kosmiczne siły, które oddziałują na waszą planetę, generują spiralę 
promieniowania światła plazmowego. Światło to wpływa na waszą 
biologię, która z kolei aktywuje wyższe ciała, aż do teraz nieaktywne  
w waszym planie ewolucyjnym. Powoduje to wasze łączenie się z nimi. 
Od roku 2005, coraz bardziej zaczniecie odczuwać, jak wasza tajem-
na, świetlista część będzie oddziaływać na ludzką ekspresję uwięzioną  
w dualności. Świadomość i wrażliwość wobec przemocy, niesprawie-
dliwości, represji, agresji, dogmatyzmu, manipulacji i eksploatacji spo-
woduje, że takie ekspresje staną się dla was nieakceptowalne. Światło  
i boskie moce waszej Świetlistej Istoty wyemanują serię wibracyjnych 
częstotliwości do umysłu, ciała emocjonalnego i energetycznego, co 
sprawi, że wszystkie niezgodności społeczne, polityczne, ekonomiczne, 
kulturowe i religijne zostaną usunięte. Utracą swoje źródło zasilania,  
a wy nie będziecie mieć już sił, aby je dalej karmić. Znikną jak coś nie-
skutecznego, nieodpowiedniego i przestarzałego w ten sam sposób,  
w jaki działo się to w czasie wszystkich wielkich zmian w waszej ewo-
lucyjnej historii. Wszystko nastąpi w taki właśnie sposób, ponieważ 
ludzkość będzie wibrować inaczej i zacznie odczuwać nowe światło 
oraz jednoczące prądy pochodzące z zewnętrznej przestrzeni, z gwiazd. 
Wasi gwiezdni bracia, wniebowstąpieni mistrzowie i Wielkie Białe Bra-
terstwo, ze wszystkimi swymi oddziałami światła, zakotwiczą swoje 
moce, swoją obecność, piękno i miłość w sercach tych, którzy oddychają 
już Złotą Miłością, wprowadzaną przez Erę Wodnika.

Nowe techniki Wodnikowej Przemiany stanowią wewnętrzny akt 
poszerzania świadomości realizujący się w każdym z was, kiedy odkry-
wacie i pojmujecie, że tylko kochając i współpracując w braterstwie, wi-
brujecie w synergii i zgodności z Bogiem. Wielcy mistrzowie przeszłości 
powrócą, niosąc nową pochodnię światła i czyniąc was częścią swojej 
chwały, mocy, zwycięstwa i miłości. Aktualnie wiele istot na wyższych 
planach przygotowuje się na przyszłe lata, aby stać się częścią ludzkiego 
społeczeństwa, które ustanowi nowe reguły i wartości obecnego tysiąc-
lecia. Wiele z nich inkarnuje, a inne pojawią się nagle, by was poprowa-
dzić w kierunku harmonijnej konwergencji, która tak długo oczekiwała 
na swoje przejawienie i wejście w życie.

Mamy specjalne uczucia dla cywilizacji i istot, które tak jak wy 
wychodzą z mrocznej i ponurej mgławicy ewolucji, by wejść w nowy, 
bardziej świetlisty etap. Czasami myślicie, że wyższe inteligencje, ze 
względu na swój statut i niezwykłą odpowiedzialność, pozostają od-
ległe i obojętne wobec was. Jedynym celem naszego istnienia, pośród 
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tego bajecznego konglomeratu kosmicznego, jest generowanie światła, 
dobrobytu, szczęścia, obfitości, dostatku, jedności i miłości w środowi-
sku uniwersalnym. Nie istnieje żadna dyskryminacja z naszej strony, 
lecz głębokie i wielkie uczucie współczucia, gdy widzimy, że istnieją 
jeszcze kwadranty Wszechświata i cywilizacje cierpiące konsekwencje 
duchowej obojętności w stosunku do siebie i Stwórcy. W taki sam spo-
sób, w jaki wasi naukowcy badają System Słoneczny w poszukiwaniu 
śladów życia, tak inne cywilizacje, w odległych punktach Galaktyki  
i Wszechświata, zainteresowane są uzyskaniem dostępu do waszej bi-
blioteki ewolucyjnej. Stanowicie dla tych cywilizacji punkt odniesienia 
w ich poszukiwaniach zrozumienia Rzeczywistości Uniwersalnej, celu 
życia i wielkiej siły energii kosmicznej, utrzymującej w ruchu i spójno-
ści Wszechświat. Jako ludzki kolektyw jesteście pobudzani do nowej, 
wyższej ekspresji energetyczno-wibracyjnej, jako że wasza planeta wy-
pełniła program duchowy i ewolucyjny, dla którego została stworzona. 
Wszechświat ustanowił nowe paradygmaty ewolucyjne we wszystkich 
sektorach, cywilizacjach i planetach, które są gotowe do wejścia w nowy, 
wyższy wymiar istnienia.

W uniwersalnym porządku istnieje wiele programów dydaktycznych. 
W przypadku Systemu Słonecznego i waszej planety liczymy na reali-
zację rozległego, zróżnicowanego programu, który właśnie zaczyna być 
wprowadzany. Przesłania przekazywane przez naszych pozaziemskich 
operatorów, czy inaczej kanały przekazu, mają różne zadania, ale ich 
zasadniczym celem jest:

Przebudzenie świadomości, wrażliwości i najwyższych wartości wa-
szej Świetlistej Istoty, by mogło nastąpić pełniejsze zrozumienie kos- 
micznego zjawiska oraz pierwotnego Źródła jego istnienia.

Wszystkie wysiłki, projekty, strategie i używane technologie w rze-
czywistości mają służyć pobudzeniu waszego przybliżania do tego, co 
nazywacie Bogiem, czy Wielkim Duchem Kosmiczno-Boskim. Stopnio-
wo następuje ekspansja waszej świadomości i zmienia się poziom wy-
rażania, na którym odkrywacie i doświadczacie, co oznacza bycie Istotą 
Harmonijnie Rozwiniętą. Tak samo jak królestwo minerałów potrzebuje 
długiego procesu transformacji, by przyłączyć charakterystyczne cechy 
wibracyjne i energetyczne wyłaniające się z inicjalnej matrycy Ziemi, 
wy również przechodzicie przez ten proces. Gdy wydobywacie minerały 
z Ziemi są one w stanie pierwotnym, nieoszlifowane, ale moc i charak-
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terystyczne cechy są uśpione w ich wnętrzu. W procesie oczyszczania  
i szlifowania wydobywa się piękno i wibracyjny rezonans każdego klej-
notu, a wszystko to wymaga wysiłku oraz dokładności. Dojrzewaliście 
przez eony w metamorficznym procesie, który Ziemia i Wszechświat
ustaliły, byście dziś mogli odzyskać i ukazać ten diament - moc, har-
monię i duchowe piękno, które niesiecie w swoim wnętrzu. Cały proces 
transformacji nadzorowany przez Wyższe Sfery ma na celu waszą po-
nowną integrację, dostrojenie i wibrowanie w harmonii ze stwórczym 
pulsem i diamentem Wszechświata.

Ziemia otrzymała już programy, które, we współpracy z innymi plane-
tami Wszechświata i Wyższymi Hierarchiami, przyczynią się do zasto-
sowania nowych technik ewolucyjnej przemiany w Erze Wodnika. Na 
czym polegają te techniki? W uniwersalnym porządku istnieje zamysł 
przekazywania miłości, czy energii miłości, w różnorodnych formach 
w celu otrzymania oczekiwanych rezultatów. W waszym specyficznym
przypadku używane strategie, czy inaczej techniki są różnorodne. Oto 
niektóre, warte podkreślenia: modyfikacja osi magnetycznej planety,
przemiany porządku geofizycznego, modyfikacja klimatu, podniesienie
częstotliwości energetyczno-wibracyjnej, oddziaływanie promieniowa-
nia kosmicznego z centrum Galaktyki, przemiana waszej genetyki, ak-
tywacja kory nowej, czy inaczej czwartego mózgu oraz otwarcie nowych 
generatorów energii w waszych wyższych ciałach. Te techniki są naj-
bardziej znaczące, a ich celem jest ukazanie i przejawienie waszych ciał 
światła oraz nieśmiertelnej Esencji, z której jesteście uczynieni.

Ze swej strony gwarantujemy realizację tych programów, jeśli wy za-
stosujecie instrukcje – zasady, które pozwolą się wam później w pełni do 
nich dostroić. Te zasady, które wspierają, kierują, kształtują, umacniają 
i pobudzają waszą synchronizację i integrację z Planetarnym Planem 
Ewolucyjnym to:

Memorandum dotyczące Integracji i Zasad Ewolucyjnych

• Nieharmonijne zachowania generujące przemoc, zamieszanie, 
lęki, niepokój, nieszczęścia, ból, urazy, podziały muszą zostać prze-
transmutowane w działaniach na rzecz dobra waszych współbra-
ci, wszystkich stworzeń i innych form życia istniejących na pla-
necie. Musicie oczyścić mentalne, destrukcyjne tendencje, które 
wszyscy przejawiacie w większym bądź mniejszym stopniu, powodując  
w ten sposób zbieranie karmicznego, negatywnego osadu w każdym życiu.
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• Metody transmutacji zgromadzonego w waszych niższych cia-
łach toksycznego ładunku opierają się na stałej samoobserwacji  
i niepodważalnym przekonaniu, że posiadacie zdolności oraz moc 
niezbędną, aby to uczynić, gdy używacie swego światła oraz we-
wnętrznego połączenia z waszą Istotą Świetlistą i Boskością.  
W ten sposób, poprzez stałe i zdecydowane pragnienie usunię-
cia nadmiernego balastu, który aż do teraz nieśliście, znajdzie-
cie potwierdzenie, że rzeczywiście jesteście istotami czystego  
i doskonałego światła i pokażecie to poprzez swoje połączenie  
z Bogiem.

• Całe śmietnisko ego, które do tej pory służyło wam do odkrywa-
nia gry iluzji dwoistości, musi zostać przetransmutowane w to, co 
najbardziej czyste i boskie, a co znajduje się w waszym wnętrzu: 
łagodność Boskiej Miłości wypełniającej każdy oddech życia, wy-
rażającego się w światach materii, w poszukiwaniu swego Źró-
dła pochodzenia i ponownego z nim połączenia. Kiedy mentalne 
ego przejawia się poprzez ustaloną i zakorzenioną nieświadomość  
w waszym sposobie działania, odczuwania i myślenia, generuje 
pełne niezgodności, zagęszczające niższe ciała, energetyczne ma-
nifestacje. Złość, chciwość, pożądanie, zazdrość, zawiść, dogma-
tyzm, fanatyzm są pełnymi mocy siłami uaktywniającymi gęste 
energie, które z kolei służą jako pożywka istotom o niskiej wibra-
cji, które karmią się nimi, generując jeszcze więcej negatywizmu 
w waszym życiu i środowisku. Za każdym razem, gdy podlegacie 
tego typu niższym mentalnym przejawieniom, blokujecie waszą 
świadomość Istoty Świetlistej i miłości, tworząc oddalenie i bloka-
dy pomiędzy Wszechświatem, wami i Bogiem. Oddzielacie się od 
Świetlistej Istoty grubą barierą, przeszkadzającą w doświadczaniu 
życia, światła, mądrości, miłości oraz rozpoznawaniu siebie jako 
pełnych harmonii komórek, doskonale poczętych, by kochać i słu-
żyć boskiemu porządkowi i całemu stworzeniu. Całe śmietnisko 
mentalnego ego skrywa się i uaktywnia także w waszej inteligencji 
i zmysłach, punktach kontroli schematu cybernetycznego waszych 
niższych ciał. To prawdziwe niebezpieczeństwa i reakcyjne siły, 
przeszkadzające wam uzyskać dostęp do wyższej wizji zachowa-
nia, pojmowania, wrażliwości i myśli. Pogrążają was jeszcze bar-
dziej w falach iluzji dwoistości. Jeśli rzeczywiście chcecie odkryć 
wewnętrznego wroga, którego baliście się i unikaliście podczas tylu 
żyć, macie teraz wielką sposobność, by stawić mu czoła, odizolo-
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wać go i całkowicie usunąć. Wasi jedyni wrogowie to te właśnie 
śmieci, osady egoizmu, które życie po życiu tyranizowały was, 
zniewalały, podporządkowywały sobie, eksploatowały, manipulo-
wały wami, wymuszały na was i rujnowały wasze życie. Wszystko 
we Wszechświecie jest harmonią i doskonałością, ale wasze myśli, 
uczucia i działania zależne będą od wizji i sposobu postrzegania. 
Niezbędne jest, byście podeszli do tego tematu całkowicie poważ-
nie, z wewnętrznym przekonaniem, determinacją i pragnieniem 
transmutacji całego tego śmietniska.

• Metody, których użyjecie w celu wykrycia wroga, ograniczenia jego 
działań i dokonania transmutacji, zależne będą od poziomu świa-
domości i pozwolą wam na połączenie z waszą Świetlistą Istotą 
oraz wyższym planem postrzegania i harmonijnej wizji. Wówczas 
światło waszej Istoty ograniczy buntownicze tendencje. W każ-
dym momencie będziecie mieć okazję do czujności i obserwowania, 
w jaki sposób te tendencje ujawniają się w specyficznych okoliczno-
ściach, a ich widoczne interesy i hegemonia zostaną zniesione. Pod 
żadnym pretekstem nie dajcie się wciągnąć w grę tym zaburzonym 
energiom, ponieważ raz uaktywnione, są niezwykle trudne do za-
trzymania i mogą powodować prawdziwe spustoszenie w waszych 
niższych ciałach, jak również w otoczeniu, innych stworzeniach  
i polu przyczynowym Ziemi. Są przyzwyczajone do kierowania 
waszym życiem od niepamiętnych czasów. Tak łatwo nie opuszczą 
swego miejsca i nie poddadzą się. Tylko pragnienie, determinacja, 
szczere używanie waszej mocy wewnętrznej i połączenie z Naj-
wyższą Mocą Boskiej Miłości pozwolą wam panować nad tymi 
krwiożerczymi bestiami. Kiedy poczujecie w sobie złość, zastąp-
cie ją współczuciem w stosunku do tego kogoś lub czegoś, co was 
denerwuje. Czując pożądanie, zastąpcie je hojnością rozumiejąc, 
że tylko dając, otrzymacie to, czego potrzebujecie w każdym mo-
mencie dla zaspokojenia fizycznych potrzeb w waszej ewolucyjnej
podróży do Boga. Gdy odkryjecie w sobie namiętność do ziemskich 
przyjemności i utożsamianie się z cielesną i materialną koncepcją 
życia, zastąpcie to duchowym oczyszczeniem, świadomi, że wasza 
Świetlista Esencja wibruje tylko w połączeniu z Boskim Źródłem 
Uniwersalnej Miłości. Kiedy poczujecie zazdrość, zrozumcie, że 
wasza natura jest boska, wspaniała i tylko umieszczając się na tej 
platformie żyjecie w mocy, pięknie, obfitości, dostatku i chwale, do
których zostaliście stworzeni. Ta nieharmonijna energia jest bar-
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dzo niebezpieczna, niezwykle potężna i odpowiada za wszystkie 
rodzaje kłopotów, nieporozumień, wojny, przemoc i zniszczenie. 
Istoty światła wiedzą, że wszystko, czym są i co posiadają ma słu-
żyć dzieleniu się z innymi, aby wzniesienie i korzyści były wspól-
ne oraz przynosiły rozwój nie tylko jednostce, ale społeczności  
i Całości. Metoda, którą możecie zastosować w tym przypadku, 
to dzielenie się wszystkim, co posiadacie w nadmiarze, a czego inni 
mogą potrzebować lub czego im brakuje. Różnica pomiędzy separa-
tyzmem i jednością polega na bezinteresownym dawaniu wszyst-
kiego, co może przynieść korzyść innym. Służcie innym poprzez 
to, co ma dla was wielką wartość, a czego oni mogą potrzebować. 
Zrozumiecie, że wówczas nigdy nie będzie wam brakować niczego, 
czego rzeczywiście będziecie potrzebować dla waszego utrzymania 
i holistycznego rozwoju duchowego.

• Kiedy poczujecie nietolerancję, fanatyzm, czy dogmatyzm jakie-
gokolwiek rodzaju, zastąpcie go tolerancją, łagodnością i łaskawo-
ścią w stosunku do innych, ponieważ oni także poszukują i stara-
ją się zrozumieć swoje boskie pochodzenie. Każdy podąża swoim 
rytmem, w określony sposób, drogą prowadzącą go do stanów 
ekspansji i duchowego wznoszenia na wyższe poziomy. Dlatego 
pewne jest, że spotkacie się w jednym punkcie waszej trajektorii, 
ponieważ droga jedności jest jedynym szlakiem istniejącym i rzą-
dzącym we Wszechświecie. Wszyscy jesteście we wszystkim i we 
wszystkich, a Kosmiczna Całość jest punktem spotkania i zbio-
rem naszych ekspresji energetycznych, emocjonalnych oraz uczu-
ciowych i ponownie stwarza siebie w nieskończonym bezmiarze 
harmonijnej różnorodności. By dokonać transmutacji dysharmonii 
w zachowaniu, wzbudźcie w sobie uniwersalną, boską wizję Mocy 
Najwyższej, która pozwala każdej indywidualności w wolny spo-
sób wyrażać się tak, by nie miało to negatywnego oddziaływania 
na innych i na otoczenie. Wielkie Prawo Uniwersalne, dotyczące 
wolności wyrażania, odnosi się do każdej istoty będącej członkiem 
kosmicznej rodziny, niezależnie od sytuacji osobistej czy okoliczno-
ści, które ją otaczają. W konsekwencji, wy również podlegacie tej 
samej uniwersalnej dynamice, ponieważ w ten sposób dostrajacie 
się do twórczego, Boskiego Jądra. Ono zaprogramowało i poczęło 
kosmiczny mechanizm dla ponownego stwarzania Mocy Twór-
czej Boga w jego wielorakich i różnorodnych manifestacjach. Tylko 
Miłość, Piękno i Mądrość są filarami utrzymującymi kosmiczne
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zjawisko. Nieskończona Istota zarządziła tak, by kochać nas, nie 
nakładając na nas ograniczeń jakiegokolwiek typu.

Jak widzicie, wszystkie te negatywne i nieharmonijne ekspresje, będą-
ce do waszej dyspozycji jako narzędzia pobudzania ewolucyjnego, mają 
swoje uzupełnienie, czy inaczej archetyp harmonizacji i transmutacji,  
a waszą powinnością jest je harmonizować. Jeśli musielibyśmy was zde-
finiować, powiedzielibyśmy, że jesteście:

Istotami harmonizującymi zbudowanymi tak, aby w pełen równo-
wagi sposób transformować wszystkie niezgodności energetyczne  
i wibracyjne, które mogłyby powstać w waszym programie i waszej 
strukturze ewolucyjnej.

W rzeczywistości zostaliście zaprogramowani w jedynym i unikato-
wym celu wnoszenia światła, miłości, piękna i harmonii niezmiennych 
w waszym wnętrzu i świecie, który was otacza, by Światło Najwyższe 
świeciło i wibrowało z największą obfitością, intensywnością, łaską i ra-
dością w każdej ekspresji życia i Boskiej Świadomości. Musicie nauczyć 
się rozwijać Kosmiczno-Boską Wizję życia, a zobaczycie jak wszyst-
ko się zmienia. Tym, co w istocie ulega przemianie, nie jest otoczenie, 
ale wasza interakcja z nim. Sposób, w jaki postrzegacie, odczuwacie 
i działacie, będzie widocznym efektem tej przemiany widzenia rzeczy 
poprzez wyższy pryzmat. Jest on do waszej dyspozycji pod warunkiem, 
że będziecie chcieli go wykorzystać. O wiele korzystniejsze jest używa-
nie harmonizującej, uspokajającej, twórczej, odżywczej energii Miłości 
niż energii lęku, opartej na duchowym odłączeniu od Boskiej Esencji, 
przenikającej ruchy życia wyrażającego się w każdej istocie i zjawisku 
kosmicznego stwarzania. Bóg was uczynił ze swego Nieskończonego 
Światła, abyście wy również na nowo stwarzali jego stworzenie, dając 
mu boskie zabarwienie i dokładając starań, by wasza twórczość roz-
przestrzeniała w ten sposób swoją nieskończoność, moc, piękno, łaskę  
i miłość we wszystkich niezliczonych przestrzeniach stwarzania.

Chcielibyśmy teraz zabrać was do miejsca we Wszechświecie, w któ-
rym przemówi do was pewna Istota. Mamy nadzieję, że jej przekaz, 
poprzez swoją pouczającą zawartość, sprawi wam przyjemność oraz 
przyniesie światło, zachętę i miłość. Chcemy przebudzić was do tego 
światła ciepłej, braterskiej, łagodnej i wzniosłej miłości, którą ukryliście 
w waszym wnętrzu. Jesteśmy tutaj, by przyspieszyć proces ewolucyjny. 
Dzięki temu, dla wszystkich wyłoni się świetlista i pełna miłości rzeczy-



Rozdział Drugi - Duchowe techniki Wodnikowej przemiany 41

wistość, której Ziemia i Wszechświat potrzebują bardziej niż kiedykol-
wiek. Jesteście ważni, bardziej niż możecie to sobie wyobrazić. Jednak ze 
względu na program i ewolucyjną strategię pewne informacje nie zostały 
wam jeszcze przekazane. Teraz, ukochane Świetliste Istoty, nadszedł 
kulminacyjny moment wiedzy o tym, kim jesteście w rzeczywistości, 
ponieważ mając te informacje, dokonacie całkowitej transformacji kie-
runku waszego życia, planety i Wszechświata. Wszyscy jesteście tacy 
piękni, drogocenni, fascynująco świetliści i twórczy, że z takim światłem 
możecie zaćmić nawet wasze Słońce.

Nie musicie nigdzie podróżować, ponieważ dokonamy projekcji ide-
ohologramu na planie trójwymiarowym, w którym teraz się znajdujecie, 
abyście mogli uzyskać dostęp do tej przestrzeni i strefy Wszechświata, 
która znajduje się miliony lat świetlnych od waszej planety. Racjonalnie 
podchodząc, wydaje się wam to nie do pomyślenia, jednak jest całkowi-
cie wykonalne dla nas. Nawet, jeśli doświadczycie tego tak, jakby nic 
się nie wydarzyło, nastąpi z pewnością, mimo, że wasze parametry cza-
soprzestrzeni linearnej nie pozwolą wam na świadome doświadczenie. 
Jest to technika, której wasza społeczność naukowa jeszcze nie zna, ale 
która dla nas jest tak samo pospolita jak wasze techniki dla was. Prze-
nikniemy teraz do tej strefy Wszechświata, w której nastąpi doświad-
czenie i gdzie otrzymacie pouczające wskazówki niosące wam promień 
światła, miłości i zrozumienia.

W nieskończonych przestrzeniach wiecznego czasu i we wnętrzu 
wielkiej masy energii kosmicznej podlegającej stałej mutacji, istnieją 
światy Estetycznego Jednorodnego Stwarzania Na Nowo. Tylko będąc 
pięknem Świetlistej Istoty można dostroić się do Wielkiego Pierwotnego 
Pulsu, który tak jak skurcze serca kieruje ruchami kosmicznej maszynerii 
i wszystkich jej stwórców. To tutaj właśnie się znajdujemy i to w tym 
miejscu wszystko uzyskuje estetyczny wzorzec biologicznej istoty. Po-
zostawimy was teraz w rękach Istoty, która nadzoruje ten uniwersalny 
obszar i jest za niego odpowiedzialna. Poddajcie się temu, co będzie się 
działo. Pozwólcie, by wasza wyobraźnia oraz doznania zostały przenik-
nięte i odświeżone wskazówkami, które ta Istota wam przekaże. Jeśli 
jesteście wrażliwi, czekają was piękne przeżycia, gwarantujemy to.

Od pewnego czasu czekałem na was, czasu bez początku, we wnę-
trzu Uniwersalnego Teraz, w którym wszystko się zbiega, bez żadnej 
historycznej przyczyny, takiej która rządzi waszą ludzkością. Moja 
wibracyjna tożsamość to Vahkuan. Mieszkam w galaktyce wasze-
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go Wszechświata, którą my nazywamy Itrix-Rem. Znajduje się ona  
w systemie galaktycznym różnym od waszego, wewnątrz planu Nie-
skończoności. Światy te są bardzo odmienne również jeśli chodzi o for-
my istnienia, ale istotne jest, byście wiedzieli, że wszystko jest pełne 
życia w Wielkiej Kosmicznej Macierzy, absorbującej promieniowanie 
pochodzące z Nieskończoności. Ponieważ zaproszono mnie, bym wziął 
udział w tym literackim projekcie, chciałbym zrobić to w taki sposób, 
abyście mogli odnieść jak największe korzyści korzystając z tego galak-
tycznego doświadczenia, a jednocześnie, by było ono dla was przyjemne. 
Dynamika naszego świata dla was stanowi utopię. Moglibyście określić 
ją jako fikcję, ponieważ istoty, warunki życia, cechy charakterystyczne
ekosystemu, wrażliwość mieszkańców określilibyście jako absurdalne, 
całkowicie odmienne od waszych. Przypominam, że w tych światach  
i wymiarach galaktycznych dominuje Estetyczne Jednorodne Stwarza-
nie Na Nowo, co nie oznacza, że wszystko jest klonowane, czy że jest 
repliką, ale że wszystko wspiera spójny i spajający porządek ekspresji, 
rozwoju, kształtowania i manifestacji. Ponieważ jestem świadom tego, 
że interesujecie się rozwojem życia w innych światach, będę waszym 
przewodnikiem w drodze, którą razem przemierzymy. Miejsce, w którym 
rezyduję, wspólnie z wieloma innymi istotami, nie stanowi geografii pla-
nety czy gwiazdy, lecz bardziej różnorodną przestrzeń pomiędzy wymia-
rami wielu światów, we wnętrzu systemu gwiazd, który my nazywamy: 
GHAR-EMEX. Jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć używając ziemskich 
terminów, powiedzielibyśmy, że jest to rodzaj ambasady znajdującej się 
na terytorium danego kraju, ale nie należącej do tego kraju, znajdującej 
się poza jurysdykcją czasoprzestrzeni. Mam nadzieję, że to porównanie 
pomoże wam trochę, mimo, że niezbyt dokładnie odpowiada rzeczywi-
stości. Istoty tu mieszkające mają różnorodne zadania, ale wszystkie 
one związane są z generowaniem ośrodków estetycznego stwarzania na 
nowo, czy też różnorodnych manifestacji, których celem jest budzenie 
nieodłącznej płaszczyzny Wyższej Istoty każdego. W pewien sposób 
jestem głównym kierującym obszaru planowania, programowania i kon-
cepcji archetypów estetycznych dla naszego systemu galaktycznego, do 
którego wy nie należycie. Jednakże w waszym systemie również istnieją 
pewne istoty, zajmujące się właśnie takimi sprawami. Jest to wzorzec 
ewolucyjnej infrastruktury stosowany w całym Wszechświecie. W na-
szym świecie, istoty nie posiadają biologicznej struktury takiej jak wy, 
ale żyją w ciałach elektronicznych i ze względu na swój poziom ewolucji 
mają rangę inżynierów holograficznych w trzynastym wymiarze.
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Tutaj nie istnieją budowle takie jak wasze, konstruowane z bardzo 
gęstych elementów. Wszystko jest tu kolorem, wibracją i geometrią.  
Z tych elementów nie budujemy wielorodzinnych domów, lecz kopuły 
promieniującej plazmy transformujące w zależności od naszych potrzeb. 
Istnieje tylko jedna rodzina, którą wszyscy stanowimy i jesteśmy po-
łączeni z Sensorem - Centralnym Duchem, nadzorującym, zaopatrują-
cym oraz poczynającym życie i ewolucję w międzywymiarowych prze-
strzeniach galaktycznych. Kiedy pragniemy podróżować do oddalonych 
w przestrzeni galaktycznej punktów, używamy wirów magnetycznych 
galaktyki i przemieszczamy się poprzez nasz hologram bioelektronicz-
ny. Nie potrzebujemy żadnego rodzaju statków międzywymiarowych, 
jak istoty z cywilizacji znajdujących się na innych poziomach ewolucji. 
Trudno jest opisać nasz świat i sposób życia, ponieważ dla was jest  nie-
wyjaśnialny  w odniesieniu do parametrów trójwymiarowego pojmowa-
nia i wnętrza konkretnej czasoprzestrzeni linearnej. Wy, również posia-
dacie ciała elektroniczne, które stanowią część waszych wyższych ciał, 
przez niektórych nazywane ciałami atmicznymi, ciałami energii lub cia-
łami światła. Faktem jest, że jeszcze ich nie rozwinęliście na aktualnym 
poziomie ewolucji, ale stanowią one część waszej wyższej duchowej 
anatomii. Istnieje tylko nieustanny ocean promieniującego plazmowego 
światła, które przyjmuje różnorodne formy, kolory i częstotliwości wi-
bracyjne tworząc ozdobny kolaż. W naszych codziennych ośrodkach eg-
zystencjalnych dominuje piękno i to, co kształtujemy naszymi myślami, 
uczuciami i działaniami. Nie porozumiewamy się poprzez mowę, tak jak 
wy to robicie, lecz poprzez emocje i doznanie czystej, łagodnej, pachną-
cej, harmonijnej i duchowej myśli Istoty, z którą się komunikujemy.

Wszystko tutaj stwarza się na nowo we wnętrzu wznoszącej się tę-
czowej spirali Światła, Piękna i Miłości, składników dominujących  
w naszym świecie, tych, którymi się kierujemy. Przebywa tu nieskończo-
na ilość istot wspólnie mieszkających w tej samej przestrzeni i połączo-
nych w wielokolorowych sferach estetycznej twórczości w celu doświad-
czania pulsu Boskiego Piękna zmieniającego się w każdym momencie. 
Naszą jedyną funkcją i zadaniem we Wszechświecie jest generowanie 
i emitowanie Archetypów Boskiego Piękna, które jest dominującą siłą 
w całym Wszechświecie. Wszyscy doświadczacie tego Piękna znaj-
dując się w obecności różnych jego przejawów: piękna kobiety, uśmie-
chu, zachodu słońca, sytuacji, uczucia miłości, mistycznego uniesienia  
w komunii z Boskością, niezwykłego piękna nocnego nieba usianego po-
łyskującymi gwiazdami, czy piękna serca matki pełnego miłości dla jej 
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nowonarodzonego dziecka. Możemy cytować wiele przykładów, które 
stale manifestują się w waszym życiu, ale których nie możecie spostrzec, 
ponieważ zbyt jesteście zajęci tyloma rzeczami, produktami ciemności  
i lęków waszego mentalnego ego. Każdy dzień daje wam szansę, by 
stwarzać się na nowo w waszym wnętrzu i codzienności życia. My 
przejawiamy Estetyczne Stwarzanie jako podstawę naszego istnienia  
i naszej nieodłącznej natury. Wy również możecie je rozwijać, ponieważ 
stanowi część waszej Wyższej Esencji, która czeka właściwego momen-
tu, by się wyłonić i zamanifestować w całej swojej wspaniałości. Wa-
sze wewnętrzne światło jest teraz zaćmione, zakryte zasłoną ciemności. 
Taka właśnie jest wasza kondycja i opanowana przez materię, oddzielo-
na od wewnętrznego światła, świadomość.

Skierujemy się teraz do miejsca Estetycznego Stwarzania Na Nowo, 
obszaru uaktywniania estetycznych archetypów, niezbędnych światom 
naszej galaktyki do ich funkcjonowania i ewolucyjnej ekspansji. Przy-
pominam wam, że tutaj koncepcja przestrzeni i struktury jest odmienna 
od waszej. Czynię tę dygresję, ponieważ na pewno myślicie o jakiejś 
wielkiej sali albo pomieszczeniu, prawda? Muszę wam powiedzieć, że 
tutaj nic takiego nie istnieje, ponieważ wszystko jest przenikaniem się  
i wzajemnym oddziaływaniem na siebie przestrzeni uzupełniających 
się i łączących w synergii, by w odpowiednim momencie uaktywnić es-
tetyczną sekwencję myśli, emocji i uczuć. Te manifestacje energii od-
powiadają również formom geometrycznym, kolorom, dźwiękom i spe-
cyficznym wibracjom, a my jesteśmy ekspertami w ich harmonijnym 
i pięknym użyciu.

W tym momencie znajdujemy się w Przestrzeni Estetycznego Kształ-
towania, w której są opracowywane archetypy dla jednego z systemów 
planetarnych naszej galaktyki. Nie znacie tego typu technologii galak-
tyczno-artystycznej, ponieważ nie stanowi ona jeszcze części waszego 
procesu ewolucyjnego. Dlatego pragnęlibyśmy podzielić się tym do-
świadczeniem z wami. Przyczyni się to do wzbogacenia waszej kultury, 
wiedzy i kosmiczno-duchowej wrażliwości, którą powinniście rozwijać 
w waszej podróży w kierunku integracji z Bogiem i Wszechświatem. 
My podróżujemy poprzez wszystkie sekwencje wiecznego czasu, we 
wdechu-wydechu, którego doświadcza Wielka Kosmiczna Świadomość 
poprzez nas wszystkich. To długa podróż do punktu spotkania z naszą 
właściwą nieskończonością, naszą boskością, wiecznością i jednością. 
Kiedy u jakiejś istoty zaobserwujecie wyjątkowy poziom estetycznego 
przejawienia, możecie być pewni, że doświadczyła świata Jednorodne-
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go Estetycznego Stwarzania Na Nowo i była jego częścią. Wszystko, 
co przejawiacie na nadzwyczajnym poziomie, jest reminiscencją pobytu  
w innych światach i stanowi ewolucyjny bagaż, który niesiecie w waszej 
genetyce fizycznej i duchowej. W niej zapisane są doświadczenia prze-
żyte w waszych egzystencjalnych manifestacjach w innych rejonach i na 
innych planetach Wszechświata.

Teraz, wspólnie z wami, weźmiemy udział w estetycznym stwarza-
niu, podczas którego zostanie ukształtowana i wyświetlona mentalna 
przejrzystość, uaktywniająca wzorce harmonijnego i zdyscyplinowane-
go zachowania u mieszkańców tego systemu planetarnego. Grupa istot, 
nazywanych Odtwórcami Holograficznymi, przystąpi do manifestowa-
nia stwarzania najpierw w swoich własnych ciałach, a następnie w prze-
strzeni wirów elektronicznych, dokonując ich projekcji poprzez cząstki 
światło-dźwięku. Cząstki te będą oddziaływać na pola magnetyczne 
ciał tych istot, gromadząc się w nich w harmonijny sposób. Uważajcie, 
ponieważ zaraz rozpocznie się kosmiczna alchemia, którą opiszę wam, 
w waszym bardzo ograniczonym i niedokładnym języku, w najbardziej 
przystępny sposób. Chciałbym powiedzieć, że ten rodzaj pracy  ma bar-
dzo głębokie, uświęcone znaczenie, ponieważ niesie ze sobą stwarzanie 
na nowo pewnych aspektów Boskości, między innymi właśnie Piękna.

W tym momencie znajduje się tutaj trzydzieści sześć istot przezna-
czonych do wykonania tej służby. Działają one w synergii i synchronii, 
jako kolektywny duch, dostrojony do Centralnego Sensora Estetyczne-
go Stwarzania Na Nowo. Wszystko wibruje z elektroniczną i świetli-
stą intensywnością emitując wiązki światła, które mogłyby was oślepić. 
Dzięki emocji czystego, Boskiego Uczucia, właściwego ekspresji naj-
wyższego piękna, przenikającego każdą cząstkę Wszechświata, istoty 
te kształtują estetyczny archetyp poprzez kolory, geometrię i specyficzne
dźwięki. Ulokują się one w mieszkańcach systemu planetarnego progra-
mowanego w tym celu. Pełna mocy, olśniewająca wiązka nadzwyczaj-
nie świetlistej energii, manifestuje się i powiększa, wirując z zawrotną 
prędkością we wnętrzu elipsy, stanowiącej kielich, w którym odbywa się 
stwarzanie na nowo. Te kody świetlisto-wibracyjno-uczuciowo-emocjo-
nalne będą zintegrowane, jako wzory zachowania, w mistrzowskich pro-
gramach tego sytemu planetarnego, wywołując ewolucyjną reaktywację 
procesu duchowej wiedzy. Estetyczne kreacje będą podróżowały poprzez 
eter i uniwersalne pole magnetyczne, aż przyłączą się do zjednoczonych 
pól systemu planetarnego, dzięki istotom wsparcia, które zajmą się ich 
adaptacją w ciałach holograficznych cywilizacji, do których należą.
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Oto skrótowe wyjaśnienie naszych funkcji we wnętrzu Wszechświata 
i systemu galaktycznego, w którym rezydujemy. W ten sposób próbu-
ję wam przekazać, że kiedy cywilizacja, czy planeta w jakimś systemie 
słonecznym, wchodzi w sekwencję skoku ewolucyjnego - a wy właśnie 
doświadczacie podobnego procesu - musi zdawać sobie sprawę, że jest 
programowana przez wyższe plany, aby taki skok mógł nastąpić. Wy 
doświadczacie teraz właśnie kluczowej fazy przejścia, w której stosuje 
się wiele różnego rodzaju technologii kosmicznych, aby wasza ewolucja 
mogła osiągnąć wyższy plan. My, Ghuarianie - bo pod takim imieniem 
jesteśmy znani w kwadrantach Wszechświata - jesteśmy zachwyceni 
pracą, która realizujemy, ponieważ Boskość wyraża poprzez nas swoją 
estetykę, która olśniewa, zjednuje sobie i harmonizuje Istotę Świetlistą 
wszystkich duchowych Esencji Wszechświata. Przypominam wam, że 
nie jesteście w stanie spostrzec więcej niż tylko pewien mały aspekt 
Rzeczywistości Uniwersalnej, w której współistnieją wielorakie rzeczy-
wistości. Wy znajdujecie się we wnętrzu jednej z nich, która jest po-
nadto bardzo ograniczona. Daje się wam teraz sposobność przeniknięcia 
w bardziej rozległą przestrzeń Rzeczywistości Uniwersalnej, wyraża-
jącej się jednocześnie we wszystkich światach, wymiarach, planetach, 
gwiazdach i galaktykach Wszechświata. Mam nadzieję, że to wspól-
ne przeżycie przyniosło światło, miłość, harmonię i piękno do waszego 
wnętrza. Jesteście wszyscy przejawieniem Piękna Boskiego, które jak 
ukryte źródło znajduje się w waszym wnętrzu. Musicie tylko pozwolić 
mu wypłynąć na powierzchnię, a odkryjecie jak jest cudowne, odświeża-
jące, odżywiające i piękne. Do zobaczenia drodzy przyjaciele.

Podobało wam się przesłanie? My, Radyum Solaris, również chcie-
libyśmy opowiedzieć pewną ewolucyjna przygodę, zanim zakończymy 
drugi rozdział objawień, które pozwolą wam uzyskać podstawy wiedzy 
i prowadzenie w procesie przyłączania w życiu wartości nowej świado-
mości Wodnika. Tego rodzaju opowiadania są najlepszym sposobem na 
przekazanie specyficznych wiadomości, które pragniemy wam ofiaro-
wać, byście uporządkowali swoje życie zgodnie z duchem nowych cza-
sów. Chociaż pozornie działacie jak dorośli, w waszym wnętrzu skrywa 
się dziecięca natura. To ona właśnie stanowi Esencję Istoty uwolnionej 
od materialnych nieczystości dualizmu. Trzymając się więc tego spo-
sobu przekazywania wskazówek, przejdziemy do opowiadania, byście 
zgodnie z potrzebami obecnego czasu, mogli przeniknąć i zbadać nowy 
wymiar, czerpiąc z tego właściwe korzyści. Zgadzacie się? Jeśli jesteście 
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gotowi, wejdziemy w przestrzeń fantazji, w której wszystko jest możli-
we. W niej powstają i materializują się marzenia, pragnienia i okoliczno-
ści, które w waszej codzienności wydają się całkowicie niemożliwe.

Noc przejawiała się w całej swojej wspaniałości, a na firmamencie
niebieskim gwiazdy błyszczały pełnią swego światła, przypominając  
o tym, że wszystko we Wszechświecie zostało zbudowane ze światła,  
a ciemność stanowi tylko jego odbicie. W tym czasie na Anthariam, na-
zywanej również planetą Gromenów, mieszkańcy przygotowywali się 
do podróży w kierunku innych stref Wszechświata, w celu odkrywania 
nowych form życia i technologii odmiennych od ich własnych. Istoty 
te, wibrujące w ósmym wymiarze, dysponowały dość wyrafinowanymi
technologiami umożliwiającymi im podróże do innych punktów Wszech-
świata oraz stałe przebywanie na ich statkach-miastach. Specjaliści  
z różnych dziedzin, wchodzący w skład przygotowywanej ekspedycji, 
dopracowywali końcowe szczegóły rozpoczynającej się Odysei kosmicz-
nej. To, co składało się na ekspedycję, zostało bardzo dokładnie dopra-
cowane we wszystkich obszarach, by możliwe było późniejsze zbieranie, 
analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji. Głównym od-
powiedzialnym za całość wyprawy był Auar, jeden z regentów planety, 
któremu towarzyszyła grupa istot bardzo mu bliskich, o wysokim pozio-
mie rozwoju naukowo-duchowego. Kiedy przygotowania zostały zakoń-
czone, rozpoczęli podróż w wielkim statku-mieście, mierzącym ponad 
sto kilometrów długości i używając nadprzestrzeni oraz tuneli absolut-
nej próżni zanurzyli się w bezmiarze kosmosu.

Radość, oczekiwanie, duch przygody i głębokie pragnienie nawiąza-
nia kontaktu z innymi inteligencjami i cywilizacjami, dominowały w ich 
życiu w tym momencie. Jako cel podróży wybrali galaktykę znajdują-
cą się we wnętrzu ich systemu galaktycznego, bardzo oddaloną od ich 
świata, ale charakteryzującą się pewnymi warunkami podobnymi do ich 
własnych. Wybrali system słoneczny oddalony znacznie od galaktycz-
nego jądra, ale charakteryzujący się, zgodnie z poczynionymi wcześniej 
badaniami, warunkami fizyczno-chemicznymi zbliżonymi do warunków
na ich planecie.

Przemierzając gwiezdną przestrzeń z prędkością światła, członkowie 
ekspedycji czuli w sobie radość, niecierpliwość i entuzjazm. Wszystkie 
obszary statku było doskonale zsynchronizowane, a każda istota dokład-
nie wiedziała, w jaki sposób wypełniać przeznaczone jej zadania. Gru-
pa ta dysponowała technologią i wiedzą na bardzo wysokim poziomie  
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i w oparciu o nie przygotowano wyprawę oraz dokładnie wybrano miej-
sce, które stanowiło teraz cel ekspedycji. Członkowie wyprawy nie 
wiedzieli co mogą odnaleźć, ale byli świadomi - mając na uwadze dane, 
którymi dysponowali - że istnieją inne cywilizacje, niektóre mniej rozwi-
nięte niż ich własna, inne, znacznie ją przewyższające.

Przemierzając Wszechświat poprzez sieć czasu, dla niektórych nie-
znaną, doświadczali różnych mutacji, urzeczywistnianych przez wiel-
ką spiralę kosmicznej materii. Czas i przestrzeń ulegały zmianom po-
wodując przemieszczenia we wnętrzu cząstek atomowych i generując 
wir świetlistej plazmy transformującej następnie w stałą materię. Dla 
członków załogi nadzwyczajnym było doświadczanie tych zmian oraz 
tego, jak czas i przestrzeń stanowią względne parametry we wnętrzu 
kosmicznej maszynerii, podlegającej stałej mutacji. Po przebyciu wie-
lu tuneli absolutnej próżni, przeniknęli do sieci zmienności wykładni-
czej w przestrzeni wewnętrznej, by móc wejść do systemu słonecznego, 
który wcześniej wybrali. Korzystając z pasów elektromagnetycznych i 
portali międzywymiarowych przeniknęli do biosfery planety, będącej 
celem ich ekspedycji. Życie tutaj wydawało się jeszcze bardzo prymi-
tywne. Ciśnienie atmosferyczne i zjednoczone pola planety wibrowa-
ły na poziomie niskiej gęstości, co dla członków ekspedycji stanowiło 
znaczącą przeszkodę. Zdecydowano o zainstalowaniu statku-miasta  
w stratosferze i rozpoczęciu, z tego właśnie rejonu, badań, pomiarów  
i specyficznych obliczeń, pozwalających na wejście w atmosferę wyklu-
czające jakiekolwiek uszkodzenia ich ciał. W tym czasie badano możli-
wości przystosowania się do warunków planety, aż ostatecznie zdecy-
dowano, że lepiej będzie nie stacjonować na jej powierzchni, lecz wejść 
w wyższy wymiar w jej wnętrzu. Podjęto decyzję o zatrzymaniu statku 
w siódmym wymiarze planety i używaniu posiadanej technologii oraz 
drzwi międzywymiarowych do schodzenia na powierzchnię badanego 
świata.

Musiało minąć wiele czasu zanim ostatecznie stworzono bazę we 
wnętrzu planety, skąd rozpoczęto realizację wypraw na jej powierzch-
nię. Auar, głównodowodzący misją, zdecydował o ostrożnym podej-
mowaniu wypraw na zewnątrz, w celu zgromadzenia jak największej 
ilości danych biologicznych, geologicznych, fizycznych i chemicznych.
Używając mniejszych statków, skonstruowanych do tego rodzaju misji 
oraz swoich zdolności teletransportacji, materializacji, projekcji holo-
graficznej, jak również wielu innych, przybyłe istoty rozpoczęły pierw-
sze wyprawy na zewnątrz. Pierwsza grupa, podczas swojej ekspedycji, 
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rozpoczęła badania z wymiaru wyższego niż ten, w którym żyli miesz-
kańcy, by nie spowodować żadnego rodzaju interferencji, ani nie wywo-
łać negatywnych skutków. Ekipa inżynierów biologów, wyświetlając 
swoje hologramy, weszła w gęstą atmosferę tego świata, znajdującego 
się jeszcze w trakcie ekspansji ewolucyjnej. Flora, fauna, ukształtowa-
nie terenu, zjawiska meteorologiczne, geologia i inne przedmioty badań 
były niezwykle interesujące, lecz wibracja i struktura energetyczna bar-
dzo gęste. Było to oczywiste, że każdy świat posiadał atmosferę spe-
cjalnie skonstruowaną dla potrzeb ewolucyjnego poziomu jego miesz-
kańców i wszystko pozostawało dostrojone i zsynchronizowane z tym 
ewolucyjnym parametrem. Czas i przestrzeń były tu bardzo odmienne 
dla przybyszy, którzy wibrowali w ósmym wymiarze bardzo rozwinięte-
go świata, w którym wszystko obracało się wokół zsynchronizowanej, 
pełnej synergii, braterskiej współpracy.

Ponieważ technika przemieszczania się podróżników pozwalała na 
używanie przestrzeni międzywymiarowych, mogli natychmiast udać się 
w dowolne miejsce. Dzięki temu, w krótkim czasie uzyskali dane doty-
czące życia i ewolucji na planecie. Doświadczenie to było dla nich wiel-
kim szokiem, ponieważ pomimo tego, że panowały tu wspaniałe warunki 
biologiczne, korzystanie z nich przez mieszkańców nie było optymal-
ne, harmonijne i zapewniające równowagę. Wyraźnie mogli zobaczyć, 
że cywilizacja ta, jako całość, była na etapie doświadczania konfliktu,
wynikającego z oddzielenia od wszystkich prądów życia oraz pulsu ich 
własnej planety. Świadomość mieszkańców była jeszcze bardzo prymi-
tywna, ale przybysze spostrzegli, że w genetyce tych istot zapisany był 
program i plan samotransmutacji w kierunku parametrów biologicznych, 
psychicznych, energetycznych i duchowych o wiele wyższych, praktycz-
nie bez jakichkolwiek ograniczeń. Dla członków wyprawy było to na-
prawdę nadzwyczajne, ponieważ mieszkańcy używali tylko niewielkie-
go procentu ogromnego potencjału ewolucyjnego, którym dysponowali. 
Wydawało się, że dla jakichś nieznanych racji, istoty te całkowicie zapo-
mniały o zdolnościach jakie posiadały, a które to zdolności umożliwiały 
im dostęp do o wiele wyższych poziomów istnienia. Po przeprowadzeniu 
serii ekspedycji w różne obszary planety i zgromadzeniu niezbędnych 
informacji, przybysze powrócili do bazy, aby poinformować o wynikach 
dokładnej analizy danych.

Oruah, Auar i inni członkowie załogi, dowodzący wyprawą Grome-
nów, zebrali się, by zastanowić się w jaki sposób mogą przyczynić się do 
przyspieszenia ewolucji mieszkańców planety. Czuli głęboką potrze-
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bę wniesienia swego wkładu w postęp ewolucyjny tej cywilizacji. Nie 
chcieli tylko wykorzystywać jej jako źródła danych, pozwalających na 
lepsze zrozumienie ich własnej ewolucji oraz całego kosmicznego zja-
wiska. Ponieważ byli bardzo oddaleni od swego miejsca pochodzenia, 
zdecydowali się pozostać w tym miejscu przez odpowiedni czas, by ano-
nimowo pobudzać ewolucyjny proces kosmicznej rasy, znajdującej się  
w fazie ekspansji naukowo-duchowej. Nie wiedzieli wówczas jak długo 
będzie trwał taki proces, ale ich zamiarem stało się stworzenie nowego prą-
du ekspresji energetyczno-wibracyjnej, stopniowo pobudzającej zmiany  
i uaktywnianie mechanizmów ewolucyjnych we wszystkich stworzeniach 
zamieszkujących planetę. W jaki sposób zamierzali to uczynić? Postano-
wili zmienić częstotliwość wibracji samej planety, by zmiana ta później, 
zgodnie z prawami dostrojenia elektromagnetycznego, spowodowała 
modyfikacje u wszystkich, zamieszkujących ją mieszkańców. Zdając
sobie sprawę ze stopnia trudności zadania, którego się podejmują i nie-
zbędnego czasu, przekraczającego plany wyprawy, zdecydowali jednak o 
podjęciu misji. Odkryli prawdziwy cel ewolucyjny swojej podróży. Była 
nim pomoc dla tych istot. Zapragnęli, by mogły one odkryć  przeszłość, 
z której się wywodziły i to kim są naprawdę. Wydawało się, że klucz do 
gry ewolucyjnej wyłaniał się właśnie przed przybyszami, świadomymi, 
że wszystko wibruje w synergii, dostrojeniu i stałej jedności na różnych 
planach, pobudzane przez kosmiczny puls Jedności w jej mnogości. Dla 
Auara i jego grupy odkryciem było, że jego cywilizacja przez eony usiło-
wała otworzyć drzwi, do których teraz znajdowała klucz poza ich wła-
snym światem, ale w obrębie kosmicznego programu ewolucji. Czuli 
głębokie uczucie radości pojmując, że oni również stanowią narzędzia, 
wybrane do tego celu, w ramach którego wszystko i wszyscy uzupełnia-
li się synergicznie, zanurzeni w stałym przepływie harmonii, spójności  
i jedności. Czym więc było to, co odróżniało ich od innych cywilizacji i in-
nych światów, które poznawali? Był to sposób postrzegania Jedności we 
wszystkim, co istniało w kosmicznym łonie. Wszystko poszukiwało tego 
samego, lecz innymi drogami. Przyczyna życia i istnienia była dominują-
cym czynnikiem łączącym ich z innymi, w tej fascynującej i niezbadanej 
podróży samorealizacji i ekspansji kosmicznej świadomości. Czuli się 
najbardziej szczęśliwymi istotami we Wszechświecie, ponieważ odkryli 
prawdziwy, ukryty dla nich w momencie rozpoczynania wyprawy, jej cel. 
Od tego momentu istotne stało się dla nich wspieranie innych cywiliza-
cji, rozwijanie solidarności i braterstwa oraz dzielenie się swoimi sukce-
sami z innymi istotami Wszechświata, które będą tego potrzebowały.
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Auar i inni członkowie ekspedycji pojęli, że prawdziwa transforma-
cja to transformacja łączna a nie tylko indywidualna, ponieważ Całość 
oddziałuje na części i odwrotnie. Istnieje między nimi silne połączenie  
i nie mogą być rozdzielone. Taka jest wewnętrzna natura i kosmiczne 
prawo, w ramach którego ewolucja ponownie stwarza się, rozprzestrze-
nia i manifestuje w nieskończoność. Poczuli się integralnymi częściami 
tej planety i jej cywilizacji, wszystkiego, co było częścią ewolucji w jej 
szerokim spektrum. Zapragnęli intensywnie uczestniczyć i współpraco-
wać z tym, co Wszechświat i kosmiczne zjawisko transformacji uczyni-
ło namacalną rzeczywistością w ich życiu.

W następstwie tych odkryć grupa istot z Anthariam rozsiała swoje 
nasienie ewolucyjne na planecie w tym systemie słonecznym i galakty-
ce, która została zaprogramowana, by wibrować zgodnie z wyższymi 
planami, w jedności z Harmonijnym i Łącznym Przymierzem innych cy-
wilizacji Wszechświata.

Nie zamierzamy odsłaniać tajemnicy tej opowieści, ani jej wyjaśniać. 
Pragniemy, by każdy z was uczynił to sam, po przebudzeniu emocji inte-
gracji, którą ta opowieść pragnie wprowadzić w wasze życie. Jeśli wiecie 
kim jesteście, odkryjecie gdzie jesteście, a to doprowadzi was do Źródła 
pochodzenia waszego istnienia, którym jest Bóg przepełniający w każ-
dym momencie każdy atom i cząstkę Wszechświata melodią miłości.                    


