
PROCES  TRANSMUTACJI
I  PRZEKSZTAŁCENIA  ENERGII

W  ENERGIE  CZWARTEGO
I  PIĄTEGO  WYMIARU

Zjakich powodów omawiamy taki właśnie temat? Jakie praktycz-
ne zastosowanie i znaczenie może mieć dla naszej rzeczywistości  
i obecnych potrzeb,  zwłaszcza teraz, kiedy ma miejsce tak wiele 

przemian, na tak różnych poziomach, a Ziemia zanurzona jest w częstotli-
wości pasa fotonowego? Jakie reperkusje mogą z tego dla nas wyniknąć?

Ostatnio, poprzez różne ziemskie kanały, przekazanych zostało z ko-
smosu wiele informacji. Wszystkie są uzasadnione. Celem tych przeka-
zów jest dostarczenie danych i wyjaśnienie kolejnych etapów procesu 
istotom ludzkim, które w pewien sposób ustanowiły już połączenie ze 
swoim Wyższym Ja. Jednostki te pobudzane są przez okoliczności powią-
zane z ograniczeniami i karmicznymi długami tych osób, do uczynienia 
pierwszych kroków, aby ludzkość, lub przynajmniej część ludzkości, mo-
gła stać się świadoma  procesu przez jaki przechodzi Ziemia w obecnym 
czasie. Jak wiele z tych osób podzieliło się informacjami przekazanymi 
im, aby ludzka rasa mogła stać się świadoma planetarnej transformacji, 
która właśnie zachodzi? Jest to temat wymagający przeanalizowania  
z szerokiej i obiektywnej perspektywy. 

Nie ma wątpliwości, że niektórzy odpowiedzieli na wezwanie, ale 
ciągle cele zgodne z  pragnieniami istot Wyższych i Hierarchii Wszech-
świata, nie zostały osiągnięte. Stało się tak ze względu na szacunek, 
jaki Wielcy Mistrzowie i Duchowa Hierarchia mają dla indywidualnej 
wolnej woli na Ziemi. Nie może ona być naruszona, manipulowana ani 
zniewalana. Świat Duchowy i Hierarchia odpowiedzialne za ewolucję, 
utrzymanie i holistyczny rozwój  różnych ludzkości i wszechświatów 
zmuszone zostały do ustanowienia nowego i łatwego do zrealizowania 
programu dydaktycznego. Program ten pomoże przyspieszyć i poszerzyć 
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zakres pomocy oraz zwiększyć ilość duchowego światła dostarczanego 
obecnie na Ziemię. Przy tworzeniu tego programu uwzględniono szacu-
nek dla wolnej woli i wszystko, co zostało wcześniej przekazane poprzez 
inne kanały, na różnych poziomach zrozumienia oraz poprzez odmienne 
formy nauczania.

Aby planetarne przejście mogło mieć miejsce w wymaganym czasie, 
zostaliśmy zmuszeni do skorygowania  celów i projektów dotyczących 
Trzeciego Tysiąclecia i nowego wieku. Rewizja ta bierze pod uwagę 
potrzeby i okoliczności obecnych czasów. Wszyscy oddani nam ludzie, 
odbierający informacje, którzy poddali się przepływowi nowego prądu 
duchowego przebudzenia będą otrzymywali na nowo zrewidowane kody 
i informacje dotyczące etapów działania, które pomogą wzmocnić pod-
stawy nowej ludzkości we wszystkich jej aspektach.

Jednym z pierwszych kroków, zgodnie z wymaganiami Duchowego 
Świata, jest transmutacja i przekształcenie energii w energie czwartego 
i piątego wymiaru. Ziemia  również przechodzi ewolucyjny skok z wy-
miaru trzeciego do czwartego. Jest to po prostu zmiana częstotliwości 
wibracji, ale stanowi niezwykle istotne wydarzenie, które odmieni kurs 
ludzkiej historii. Nie powinniście zapominać, że jeśli wyrównaliście kar-
miczne i ewolucyjne zobowiązania, wszystko o czym wspominamy jest 
uzasadnione i efektywne. Wasze karmiczne i ewolucyjne zobowiązania 
będą ponownie ustalane w miarę jak okoliczności będą tego wymagały, 
ale, generalnie mówiąc, stanowią one klucze, niosące ze sobą największe 
korzyści dla rozwijania i konstruowania nowych parametrów działania 
i zastosowania. 

To ważne, aby być świadomym znaczenia procesu transmutacji i prze-
kształcenia energii. Przede wszystkim należy zrozumieć, że przejście  
w czwarty wymiar nie oznacza natychmiastowej przemiany fizycznej, lecz po-
ciąga za sobą wyrażanie, czy inaczej mówiąc przejawianie pewnych wartoś- 
ci u tych indywidualności, których karmiczny bagaż i ewolucyjne zobowiąza-
nia pozwoliły im na uczynienie skoku lub inaczej ponownego przystosowania 
energii i wibracji.  Oczywiście wszystko to wpłynie również na plan fizyczny.
Powtarzane i stereotypowe zachowania, wspólne dla ludzi, są odbiciem ich 
niewłaściwych tendencji i osłabiają ich wrażliwość oraz poziom przebudze-
nia. To również utrudnia zrozumienie wartości pomagających jednostce we 
wznoszeniu się do osiągnięcia Boskiej, Chrystusowej Świadomości, istnie-
jącej w każdym z nas. 

Dlatego tak istotne jest bycie świadomym osobistej sytuacji we-
wnętrznej. Powinniście medytować i przywoływać transformujące moce 
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posiadane przez wasze Wyższe Ja; wieczne, czyste ja, pełne życia, mi-
łości i duchowej radości. W jaki sposób osiągnąć świadomość niezbędną 
do uczynienia pierwszego kroku, w prowadzącym do planów czwartego 
i piątego wymiaru, procesie transmutacji i odwrócenia energii? Będzie to 
przedmiotem naszego rozważania i rozwoju.

Dla wszystkich w pewien sposób świadomych już zachodzącego pro-
cesu transformacji niezbędne jest połączenie się z twórczą, funkcjonalną 
podświadomością, miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie wzorce 
zachowania, irracjonalne tendencje i twórczość. Skierujcie je wszystkie 
do przebudzenia i komunii z Boskością pochodzącą z Duchowego Ja, na-
zywanego również Naukowym Ja. Aby zapoczątkować przekształcenie 
niezbędna jest iskra otwierająca drzwi, pozwalające wam penetrować 
wymiar ciała mentalnego. W tym wymiarze są składowane te wyuczo-
ne stany, które czasami zniekształcają waszą percepcję duchowej, nie 
dualnej rzeczywistości. Dla przebudzenia i świadomości wzniesienia 
konieczna staje się przemiana waszych osobistych przyzwyczajeń. Jed-
nym z ważnych nawyków, który wymaga zmiany, jest sposób odżywia-
nia. Aby ukształtować wasze ciała światła, niezbędne jest odżywienie 
matryc światła utrzymujących komórki. Matryce te muszą być odno-
wione nowymi kodami energetycznymi, aby niska wibracja ciał mogła 
stać się bardziej subtelna. Napełni to ciała świetliste i bioenergetyczne 
nowym prądem subtelnych energii. To z kolei wygeneruje nową energię 
i wibracyjną osłonę zdolną do odbierania promieniowania z atomowych 
i subatomowych planów astralnej części ciał niebiańskich. Dotyka ono 
nie tylko zjednoczonych pól planety Ziemi, ale również całkowitej struk-
tury waszego ciała fizycznego, znajdującego się w promieniu działania
kosmicznych energii, wypromieniowywanych z różnych punktów Ga-
laktyki. Aby podróż dobrze się rozpoczęła pojazd, którym zamierzamy 
ją odbyć, powinien być sprawny. Po co podejmować niepotrzebne ryzy-
ko, które mogłoby udaremnić proces lub nawet spowodować nieodwra-
calne uszkodzenia. Z tego powodu, pierwszy krok jest ważny dla tych 
wszystkich, którzy pragną wznieść swoje wzorce wibracyjne, połączyć 
się z Wyższym Ja, jak również nawiązać komunikację z wszechświatem 
i jego różnymi obszarami. 

Jak już wspomnieliśmy, została przekazana wam już ogromna ilość 
informacji. Duża część  w bardzo naukowym języku, aby usatysfakcjo-
nować najbardziej wymagające umysły. Mamy na myśli tych, którzy 
potrzebują namacalnych dowodów i posiadają badawcze usposobienie. 
Po długich i obszernych studiach, po przeanalizowaniu rezultatów, które 
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osiągnęliśmy do tej pory, jest oczywistym, że tylko niewielka mniejszość 
odniosła sukces w otrzymywaniu i wprowadzaniu w praktykę większej 
części informacji. 

 Biorąc pod uwagę fizyczny, astralny i energetyczny kryzys, przez
który przechodzi planeta i który dotyka istot ludzkich, zostaliśmy zmu-
szeni do zrewidowania całej sytuacji, abyśmy mogli zrozumieć dlaczego 
program i przekazane informacje nie spowodowały takiego efektu, jakie-
go oczekiwaliśmy. Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zmodyfiko-
wanie ścieżki i zastosowanie prostszych metod nauczania, które mógłby 
zrozumieć każdy, a nie tylko nieliczni, którzy poprzez swój proces ewo-
lucji mogli przyswoić poziomy wyższej, przynoszącej sukcesy, nauki. 
Świat Duchowy i Hierarchie Światła zdecydowały o rozpoczęciu nowej 
formy nauczania dostępnej dla tych, u których karmiczne ograniczenia, 
buntownicza natura i wsteczne tendencje nie pozwalają na przyłączenie 
się do prądu nowych zmian wymiarowych. To ważne, aby stać się świa-
domym transcedentalnego faktu, jakim jest wzniesienie, znane również 
jako ukończenie nauki, zarówno indywidualne jak i kolektywne. Jest to 
przyłączenie nowych modeli energetycznej ekspresji, która ma być wpro-
wadzona podczas pierwszej połowy wieku i oznacza koniec obecnego 
długiego cyklu ewolucji oraz zakończenie duchowego procesu odnowy, 
któremu podlegały istoty ludzkie w przeszłości.     


