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V teh časih sprememb in nemira širimo svoj pogled na naravo bivanja, da bi vi
o tem razmislili in bi vas spodbudilo k prebujanju in k temu, da bi vzeli življenje
v svoje roke.
Vsi na Zemlji so prisotni zato, da sodelujejo in pripomorejo k masovni
prebuditvi človeštva, da bi spoznalo, da njihove misli ustvarjajo realnost. To je
bistveno za nadaljne razumevanje saj ste povezani s sloji in nivoji, ki prepletajo
realnost z namenom kreiranja in raziskovanja veličastne multidimenzionalne
narave obstoja.
Znanje je sveto in izbira biti informiran v današnjem svetu je odkrivajoči test
teh časov. Razširjanje uma in pronicanje v globlje pomene življenja ni samo
osvobajajoče, ampak je bistveno za našo dobrobit, ker znanje je moč in kako
uporabiš svojo moč neizbežno določa potek tvojega osebnega in kolektivnega
življenja.
Socialna in politična situacija v kateri se nahajate osebno in globalno vključuje
serijo zelo intenzivnih lekcij razločevanja. Izzvani ste, da spregledate skozi
spretno oblikovan posel zastraševanja, ki je preplavil planet.
Ni vedno lahko ohranjati vero v pozitiven rezultat za vse s čimer se soočate
dnevno, vendar si je dobro zapomniti, da so težke izkušnje vedno predhodnica
vsakega vrednega dosežka.
V tem času so izbire in tveganja, ki ste jih pripravljeni sprejeti, bistvena za
proces jačanja in prebuditve pa vse do spoznanja in aplikacije vaše osebne
moči. Končno, vi ustvarjate vse kar srečate, z zelo dobrim razlogom.
Vsi ljudje na Zemlji so v krizi in ta kriza izpareva iz globoko vkoreninjenega
strahu, da bi vedeli resnico. Da bi lahko izpustili to kolektivno vez strahu,

morate biti pripravljeni videti več in iti globlje v to kar veste. Sedaj je čas, da
integrirate svojo duhovno esenco in postanete zreli glede uporabe svojega
razuma.
Nahajate se v sredini burne transformacije, iniciacija skozi temno noč duše, in
morate biti voljni in sposobni identificirati probleme, ki se pojavijo v vašem
osebnem in kolektivnem življenju in jim najti rešitve.
Ste na pragu izjemne svetovne duhovne revolucije in s tem na umu je
pomembno vedeti, da je vedno na voljo veliko priložnosti za rast, če se jih
naučite ustvariti.
Človeštvo mora dojeti izjemno moč vere in moč razuma. Ta dva ključa znanja
lahko odpreta človeško zavest neomejenim možnostim in visoko kreativnim
rešitvam. Vera, misli in čustva pustijo razločni formativni vtis v polju vitalne
energije, ki obdaja vaš svet.
Za čas v katerem živite so značilne velike spremembe, ki od vas zahtevajo
veliko prilagodljivost in jasen namen za soočanje s procesom človeške
transformacije.
Najpomembnejša lekcija te transformacije je sprejemanje odgovornosti za moč,
ki jo utelešate. Pritiski, da bi se resnično začeli ukvarjati s svojim življenjem in
svetom, niso nikoli bili večji in za nekatere ljudi se zdijo nevzdržni.
V teh časih sprememb je smiselno in občudovanja vredno odpreti um in
razmišljati o življenju izven ustaljenih pogledov in meril.
Strašni izzivi, ki jih povzročajo pospešene energije teh časov, vas v resnici
spodbujajo k novemu načinu percepcije realnosti.
Sami ste izbrali biti tukaj v tem času, da bi prispevali svoj unikatni pogled v
zasedbi vlog zavestnih bitij, ki uprizarjajo »veliko duhovno prebujanje« na
planetu Zemlja. Zavedanje je stanje uma in tudi »ime te igre« v teh časih
sprememb. Zavest se širi kot velikanska nevihta, ki preplavlja svet in spodbuja
človeštvo na celični ravni, da se prebudi in odkrije svojo moč.
Pripravljeni morate biti pogumno se soočiti s tistim kar vidite in čutite, da se
dogaja na vseh ravneh. Individualno in kolektivno je vaša svoboda odvisna od
vaše sposobnosti, da poveste resnico, ki jo vidite.
Vaše življenjske lekcije vključujejo tudi zelo težke probleme razločevanja, ki
zadevajo odnose s fizično in nefizično realnostjo.

Izbire, ki jih sprejmete vsak dan, ključno vplivajo na vašo blaginjo in enako
pomembne so tudi vaše misli, ki usmerjajo vaše življenje v fizičnem 3-D svetu,
ampak tudi prodirajo in vplivajo na druge realnosti.
Vložki v tej “igri zavesti” stalno naraščajo in vi ste izzvani bolj kot kdajkoli prej,
da prepoznate svoja najgloblja čustva, kot primarni vir za ustvarjanje vaše
realnosti.
Vsako leto po letu 1987 se postopno povečuje intenzivnost toka kozmičnih
energij, ki učinkujejo na vaš planet in se kažejo kot dvigovanje ritma življenja:
opazite lahko kako se vaše življenje premika hitreje in hitreje. In tisto na kar
razmišljate in se osredotočite se hitro realizira. Ti časi ne zahtevajo le, da se
zavedate bolj stvari, ki se dogajajo globalno, ampak zahtevajo tudi nov nivo
odgovornosti in poštenosti v odnosu z vami samimi. Zunanji svet je le zrcalni
odsev vaše notranje realnosti. Morate biti voljni sprejeti odgovornost za svoje
življenje in postati izurjeni v novem načinu razmišljanja, da bi krmarili
spreminjajoče se tokove človeške zavesti.
Za nekatere ljudi so ti časi izrednega stresa in nebrzdane transformacije z veliko
življenji obrnjenimi iz noter navzven, veliko posameznikov in družin se sooča z
zelo neprijetnim občutkom, da so stisnjeni v kot. Z neverjetnim ritmom narašča
pritisk na posameznikovo prilagodljivost, spremembo življenja in prepričanja.
Svetovna ekonomija je v stalnem toku in zmedi, ljudje so izgubili zaupanje v
velika podjetja, izgube zaposlitev povzročajo več negotovosti, brezposelnost
dnevno raste in veliko ljudi se sprašuje kako bodo sploh preživeli.
Mediji so vsakodnevno polni novic o širjenju bolezni tako med ljudmi kot
živalimi, o raznih lokalnih vojnah in konfliktih, nevarnostih nuklearnih napadov
in terorizma, pa naraščajočih spolnih napadih in perverznostih, kot tudi kraj,
sleparjenja ter laži s strani svetovnih elit.
Sedaj, v tej fazi igre, se vsakdo začenja spraševati zakaj je na svetu tak nemir.
To je odličen znak, ker predstavlja najbolj potrebni odsev in ponovno
vrednotenje življenja, ki ga mora opraviti vsak človek.
Ves obstoj je napolnjen z energijo, ki je dovzetna, živa, inteligentna, vibrantna,
fleksibilna in telepatska; in dejstvo, da ste vi del obstoja, ste tudi vi prežeti z
enakimi kvalitetami.
Vaš sončni sistem potuje skozi globine vesolja, prečka visoko energiziran teren
kozmične radijacije, kateri je napolnjen s skoraj neskončno mrežo kopij načrtov

zavesti (blueprint). To ustvari močan pritok vročekrvne energije, ki neprestano
udarja na Zemljo in prinaša ogromne količine intenzivnih atomskih delcev, ki
pronicajo v celice in atome vseh stvari, oskrbujoč vas z obliko božje elektrike
napolnjeno z energijo vitalne življenjske-moči.
Stari modreci so mehki del lobanje pri dojenčkih poimenovali »vrata v nebesa«,
ker je bil prepoznan kot vstop za dotok kozmične energije in duhovne
inteligence v možgane.
Kozmična radijacija napaja centralni živčni sistem z energijo življenjske-moči in
služi kot nevidni podaljšek fizičnega živčnega sistema in povezava s kozmosom.
V teh časih sprememb, masivni porast intenzivnosti kozmičnih energij aktivira
človeštvo, da odpre oči višjemu duhovnemu namenu in percepciji bolj
transcendentnega pogleda na eksistenco.
Ljudje iz različnih kultur so že pred davnim časom zaznali prisotnost teh
skrivnostnih kozmičnih energij in jih poimenovali na veliko različnih načinov:
enotno polje, Qi ali chi, prana, orgonska energija, moč zmaja, življenjska moč,
moč in kozmična radiacija – vsa poimenovanja se nanašajo na isto enigmo.
Ne glede na poimenovanje, vi uporabljate to energijo kot neomejen vir moči, ki
skozi celo vaše življenje projicira vaš jaz v eksistenco.
Znotraj vašega osebnega področja izkušenj so vaše misli, čustva in želje
osnovne sestavine in gradniki, ki ustvarjajo vaš svet. Moč ustvarjanja se nahaja
v vseh oblikah zavesti in zavest obstaja v stanju najvišje kooperacije skozi
celoten obstoj. Zavest je eksistenca. In ljubezen je primarni materialni vir,
vibracija utripajoče kozmične energije, ki napaja vsak aspekt polja obstoja.
Vi še niste dojeli ali si upali priznati, da obstaja globok red v osrčju vsega
življenja. Razvijajoča se prisotnost kolektivne Kozmične Inteligence v bistvu
premika, planira in riše eksistenco z razločnim namenom. Pravzaprav, vse
oblike zavesti imajo vrojeno moč planiranja in ustvarjanja izkušenj in iz širše
perspektive, ta celotna medsebojno povezana mreža kozmične zavesti je
ključna komponenta igre življenja.
Nebesna telesa igrajo veliko vlog. Zvezdne komponente so v bistvu
komunikacijski centri življenjske-moči, ki so zapleteno stkani skupaj skozi
strahovito telepatsko povezavo. Uporablja jih veliko inteligentnih bitij, kot
sredstvo za pošiljanje specifičnih prenosov skozi modulirano frekvenco iz ene
lokacije na drugo.

V vesolju je Zemlja postavljena blizu zunanjega roba spirale v Galaksiji Mlečna
Cesta, več tisoč svetlobnih let stran od mističnega Galaktičnega Centra. Kljub
navidezni oddaljenosti, pa je vsak delček obstoja medsebojno povezan in
neločljivo zvezan skozi mogočno, utripajočo, živo, skrbno, kreativno, vedno
spreminjajočo mrežo kozmične energije. Vi ste narejeni iz te energije in imate
dolžnost in odgovornost, da upravljate to izobilje vitalnosti, ne glede v kateri
realnosti obstajate.
Najbolj pomembno je, da vi sprejmete, da ste mogočno bitje. Vaše fizično telo
služi kot vaš intimni primer popolnosti načrta življenja; zapletena in čudežna
organizacija vaših celic, kosti in organov ilustrira široko mrežo kooperacije, ki
vam daje odsev primarne narave eksistence.
Po načrtu ste vi lep dosežek: edinstven organski računalnik, ki je v celoti
sposoben zavestno izkušati različne nivoje vaše lastne realnosti, kot tudi veliko
drugih. V resnici vaš svet šele začenja odkrivati raznovrstnost sposobnosti
vrojenih znotraj človeške oblike. Skozi tisočletja je veliko spretnih diverzij
zadrževalo človeštvo pred razumevanjem prave narave svoje moči in naravnega
talenta za ustvarjanje sveta.
Z dobro mero zaupanja, vere in želje, povečano z veliko dozo kozmičnega
znanja kot tudi zdrave pameti – se vi zagotovo lahko naučite osredotočanja
vaše pozornosti, biti zelo jasni svojih namer in manifestirati v življenju tisto kar
želite.
Samo-opolnomočenje je vreden dosežek v vsaki realnosti, čeprav ni nujno lahek
dosežek za stanje uma. Kot vsaka spretnost, se je potrebno nanjo osredotočiti
in jo razviti ter udejaniti; čeprav enkrat, ko se opogumi - se prebuditi, samoopolnomočenje zacveti in raste samo od sebe.
Lastno-opolnomočenje je najbolj naravno in cenjeno cvetenje prebujenega
uma. Ugnezdeni v globinah vaših celic so spomini vseh vaših prednikov,
nekateri od teh so se soočali z enakimi problemi s katerimi se vi sedaj.
Percepcije realnosti so vtisnjene v genetsko kodo in se prenašajo skozi krvno
sorodstvo. V vseh dimenzijah in v vseh realitetah obstoja je osebna svoboda
predpogoj za utiranje poti novim možnostim.
Čeprav so nekateri od vaših prednikov vedeli, da ljudje, ki so se sami
opolnomočili in sami odločali ne potrebujejo lekcij varljivih vodstev, pa svoboda,
ki si jo je priborila ena generacija ni zagotovljena za naslednjo. Vsaka

generacija izbira svoje lastne vrednote kot tudi kaj je pomembno za duhovno
rast – individualno, ko raziskujete in širite vašo prirojeno osebno moč, vi
cvetite; ko se temu odrečete ustvarite tiranijo.
Narava realnosti je taka, da bo odsevala, mešala in se igrala s katerokoli in z
vsemi tipi energij brez obsojanja. Vaše misli, čustva, želje in občutki, ki so
izražena z besedami in dejanji so vsa projekcije energije osnovana na vaših
osebnih prepričanjih. Ko postanete bolj zavestni svojih prepričanj, boste začeli
usmerjati potek vašega življenja. Življenje ni naključna okoliščina; v svojem
bistvu je izkustveni dogovor med veliko bitji iz veliko realitet z namenom
raziskovanja in odkrivanja.
Kreativno izražanje in maksimalna odgovornost sta ključni komponenti za
prebujanje in razvoj vaše duhovne inteligence. Trenutna klima zavesti odpira
vam in vašemu svetu veliko odkritij o nevidnih močeh; moč etra, moč v telesu
in moč namere so zelo stare, vendar esencialne komponente korakov na poti
razumevanja življenja.
Nek pregovor pravi, da moč pokvari, absolutna moč pa pokvari popolnoma, kar
verjetno namiguje na nevarnosti moči. Dejansko pa ste vi rojeni iz moči. Narava
obstoja je impregnirana z močjo in enako ste vi. Vi ste mogočno bitje, vi se
moči/oblasti ne morete izogniti in ko gre za moč, vi boste vedno na preizkusu

ali jo zlorabljate in napačno uporabljate.
Moč je preizkus karakterja in izbira je vedno vaša.
V eni majhni celici je več potencialne moči, kot bi jo vi lahko uporabili v celem
življenju; vendar pa globalna zavest mora najprej pokazati sprejetje najvišje
odgovornosti za obravnavanje tovrstne moči preden se odprejo vrata v
skrivnosti multiuniverzov (mnoštva vesolij – op.prev.).
Na vsake nekaj dolgih, dolgih obdobij, se v nekaterih delih in časih vesolja,
zgodi masivni pospešek kozmične energije. Na osnovi skupnega dogovora
različnih oblik inteligence, ki vključuje zvezde, planete in nešteto kozmičnih
igralcev, je pospešek načrtovan, da bi prebudil različne udeležence v veliko
večjo izkušnjo eksistence skozi integracijo ogromne vibracijske spremembe
energije.
Na vašem svetu se je odprl prehod v tak čas prebujanja leta 1987 in začel
petindvajset let sprememb brez primere in eksponentno preobrazbo.

Obdobje med 1987 in 2012 je bilo predvideno/prerokovano s strani velikih
modrecev v mnogih preteklih erah kot točka spremembe v zelo močnem ciklu
človeškega razvoja. Za mnoga starodavna ljudstva vašega sveta je bilo
vrednoteno kot neprecenljivo znanje, da eksistenco sestavljajo številni sloji
fizične in nefizične inteligence. Opazovali in študirali so nešteto finih,
nelinearnih informacij, ki so jih našli v vzorcih in ciklih narave. Skozi čas je bil
skoraj vsaki civilizaciji najpomembnejši solarni ciklus. Vaš odnos do časa je
osnovan na prisotnosti in poziciji Sonca. V drugih erah so ljudje prepoznali da
so sončni žarki vir življenja in Sonce so imeli za boga. Vedeli so tudi, da so
zaključki znak in podpis novih začetkov, najboljši pokazatelj tega so spremembe
letnih časov, ko Zemlja potuje okoli Sonca.
Ritmi narave so ključnega pomena za razumevanje kako deluje vaš svet.
Opazovanja so pokazala, da je čas cikličen in vedelo se je tudi, da se življenjski
vzorci ponavljajo in se premikajo v obliki spirale ter ponujajo nove možnosti kot
tudi staro domačnost. Veliko vaših prednikov je delovalo z zelo drugačnim
pogledom na življenje in čas kot ga imate vi sedaj. Iz nekaterih perspektiv je
čas fleksibilen in spremenljiv, kjer hkrati potekata preteklost in prihodnost
enakovredno in živo kot sedanjost.
Čas služi za lokaliziranje in organiziranje realitet, ustvarjajoč nevidne meje kot
kontejnerje za kreacijo. Širše gledano je teh petindvajset let pospešene energije
kot zaznamek v času, ki zaznamuje prostor kjer vse udeležene oblike zavesti
izkusijo globoko povišanje zavedanja z integracijo veliko novih esencialnih
percepcij realnosti zelo, zelo hitro. Skozi obdobje teh petindvajset let tranzicije
in transformacije bo izgledala verzija realnosti, ki jo poznate vedno manj
stabilna.
Ko bodo dogodki na svetovni sceni eskalirali v kaos in zmedo, boste prisiljeni
prebuditi se in resnično začeti razmišljati kaj se dogaja. Biti živ v tem času je
hkrati izzivajoče in stimulativno in z dvomom v vse-vaše življenje, vaša
prepričanja, vaš pogled na svet – je najbolj esencialni del procesa odkrivanja
vaše prirojene moči, da ustvarjate vaš svet.
Potreben je velik pogum dvomiti v svoj obstoj in še večja moč je potrebna za
vedeti in prepoznati resnico, ko jo vidite.
Mi se pogosto nanašamo v časovnih analih na to časovno obdobje kot
»nanosekunda«, ker iz določenih zornih kotov mine petindvajset let hitreje kot
se trene z očesom.

Nanosekunda
Kot se večina vas dobro zaveda, vi živite v časih, ko se dogajajo
odločilne spremembe na vseh življenjskih področjih.
Učinki pospešene energije, ki spreminjajo zavest Zemlje in njenih
prebivalcev se širijo po planetu z nadzvočno hitrostjo.
Ta pospešena energija, ki jo imenujemo »nanosekunda« je začela
pritekati v poletju 1987 in bo zaokrožila petindvajset let osupljivih
sprememb vrednot in percepcije med človeštvom.
Skozi to celotno obdobje masivna infuzija kozmične energije
spreminja zgradbo fizične realnosti z aktiviranjem človeštva, da se
prebudi k veliko večji resnici o naravi eksistence.
Vi ste tukaj skupaj z vsemi ostalimi, da bi integrirali to energijo; da bi
se udeležili in pripomogli s procesom razširitve osebnega
razumevanja vaše identitete k spremembi paradigme širom sveta.
Končno, zavestno zavedanje je nujna komponenta za razumevanje in
ukvarjanje z različnimi stopnjami nemira in kaosa, ki se uporabljajo
za kontrolo mase.
Nanosekunda je posebno pomembna, ker ko se vse pospešuje in se
zgodi veliko monumentalnih sprememb, vaša prepričanja in ideje o
realnosti – in o sami naravi realnosti – so lahko spremenjene v
trenutku, ko mežiknemo z očesom.

Iskanje tega obdobja skozi anale je kot iskati posebno leseno trsko v
neskončnem gozdu. Kljub temu pa je vsa eksistenca zamotano povezana in ves
čas se simultano odvija; za to z nekaj znanja in z 'know-how', se lahko veliko
področij, ki jih imate vi za čas in prostor, locira in razišče.
Ključ je perspektiva.
Kot je videno izven vašega časa, zgledajo leta v katerih živite napolnjena z
veličastnimi priložnostmi za človeštvo, da se poveže s širnimi novimi pogledi
znanja, in da se prebudi med presenetljivo magnitudo duhovne renesance.
Vi se mogoče sprašujete:

• Kako je to mogoče?
• Zakaj mi?
• Zakaj tukaj?
• Zakaj sedaj?
No, ves obstoj je začrtan z velikim namenom in z našega zornega kota, vi
morate najprej spoznati sami sebe preden bodo odgovori imeli nek smisel.
Vsak aspekt eksistence je prepleten in povezan skozi zapleteno mrežo zavesti.
Preden se spustite v življenje na 3D, imate sposobnost, da vidite v naprej
parametre zemeljskega življenja in nadzorujete aspekte vašega plana, namena
in odločitve v okviru specifične klime zavesti.
Vi izberete trenutek in čas vašega rojstva kot tudi genealoško krvno sorodstvo,
ki je bogato z zapisi prednikov o percepcijah zasnovanih na številnih življenjskih
lekcijah. Ob inkarnaciji vi pozabite vaše načrte zato, da lahko odigrate vašo
verzijo igre bolj učinkovito. Vi se potopite v vašo identiteto in postanete
popolnoma zaposleni v procesu raziskovanja in izkušanja poti, ki ste jo izbrali.
Potek vašega življenja je pomembno in namensko potovanje, ki vas
nepretrgoma sooča in spodbuja, da razvijate vaše sposobnosti. Pravzaprav vi
spoznavate naravo obstoja s tem, ko se učite kako delovati v svoji biološki
obliki.
Velikega pomena je razumevanje številnih vlog, ki jih multidimenzionalni vplivi
igrajo v vašem življenju. Ko bo postalo vedno bolj jasno, da vi in vaš svet delite
čas in prostor z drugimi realitetami, boste tudi odkrili da obstajate tudi v drugih
realitetah. Mogoče se vam zdi da obstajate kot posamezno bitje, vendar vi
imate neskončne naravne povezave z realnostmi izven vaše percepcije.
In kaj točno je percepcija? Kako je mogoče, da obstaja množica realnosti
vzporedno z vami, ne da bi vi to sploh opazili?
Individualno in kolektivno vi proizvajate vibracijsko frekvenco, ki vas postavi v
specifično verzijo resničnosti. Ta nefizični energetski podpis iz trenutka v
trenutek definira vašo osebno naravo in očrta parametre vaše Zemeljske
izkušnje. Vaša širša svetovna realnost je osnovana na vrsti skupinskih
dogovorov in vaše osebno življenje je intimno potovanje samoraziskovanja
znotraj masivnega okvira realnosti, kjer vi podoživljate vaša izbrana prepričanja.

Kako dojemate in interpretirate široko paleto občutkov in spodbud znotraj tega
večslojnega okolja determinira stopnjo samorealizacije, ki jo razvijete. Prebujajo
se zaznave ali sposobnosti, da občutite komaj zaznavne odtenke resničnosti in
ko delujete iz stanja fleksibilnosti in zaupanja začnejo cveteti in rasti z večjo
lahkoto.
Vaše celice neprekinjeno sprejemajo podatke, ocenjujejo, procesirajo in
oddajajo znake, ki nosijo frekvenco o tem kaj ste pripravljeni izkusiti; te
aktivnosti se izvajajo brez napora in ne da bi vi kar koli vedeli o tem.
Na tej točki razvoja, če bi se nenadoma premaknili v multidimenzionalno
življenje – kjer se hkrati pojavijo simultana življenja, nebeški sorodniki in
verjetne resničnosti – bi se verjetno vaš sistem preobremenil in povzročil kratki
stik.
V 3D morate biti zelo prizemljeni, da lahko integrirate in razumete neskončno
število znakov, simbolov in pomenov drugih realnosti. Pred vsem morate ljubiti
sami sebe in se sprejeti take kot ste in to ni lahka naloga. Ko se lahko ljubeče
prepoznate kot sami svoja kreacija, se osvobodite masovnega transa življenja
brez moči.
Življenje morate živeti z jasnimi mejami in razlikami, do vsega kar srečate
morate v svojem umu uporabiti razločevanje in razlikovanje. Dodatno se morate
tudi naučiti pošteno in odprto izražati svoja čustva in poudariti lastno vrednost,
ko se naučite razviti pravo ljubezen do tega kar ste.
Nikamor ne boste prišli s pogojevanjem, izgovori, tekmovanjem ali željo, da ste
nekdo drugi. Najprej se morate naučiti ceniti svojo človeško obliko in nato se
lahko naučite stopnjevati vaše zaznave in začeti raziskovati mrežo obstoja s
pozornostjo do vitalne energije, ki napaja vaš svet.
Vaša domišljija je pomembno orodje za prepoznavanje in raziskovanje
nevidnega, ne-fizičnih realitet, ki se križajo s fizičnim svetom materije. Ta
aspekt domišljije je bil v modernih časih zapostavljen, zaradi zelo učinkovite
kampanje kontrole, ki je poudarjala nezaupanje in sum glede telesne moči in
sposobnosti.
Vedite da so nevidne ne-fizične realitete in fizični svet vse aspekti ene realnosti.
Iz trenutka v trenutek vaša zavest z globoko milino in lahkoto deluje v obeh,
fizični in ne-fizični realnosti. Vi ste rojeni s to sposobnostjo, vendar so vas
prepričali v lažne omejitve in v nezaupanje lastnemu vedenju.

Projekti, ki so vključevali usmerjanje in kontrolo človeške psihe izvirajo iz davne
preteklosti. Veliko omejujočih predstav o naravi realnosti je bilo globoko
utrjenih in vkodiranih znotraj genetske dediščine, prenesenih iz generacije v
generacijo, ne da bi bila izzvana njihova veljavnost ali namen.
Narava vsake realnosti lahko izgleda razločno ločena od vsega ostalega,
čeravno je vsak aspekt obstoja povezan skozi skupnost vitalne energije
življenjske-moči. Vse realnosti delijo sposobnost da se povežejo v mrežo
interaktivne inteligence, ki obstaja znotraj in okoli meja časa in prostora,
katerega vi trenutno zaznavate.
V vašem času in prostoru se človeške percepcije postopoma prilagajajo ogromni
spremembi v zavedanju, ki je potrebna za ponovno vzpostavitev človeške
povezave s Kozmično Inteligenco.
Vi se boste naučili zbrati znanje iz drugih krajev in ga prenesti nazaj v 3-D
realiteto, da bi povečali in ozdravili svoje lastno življenje, ko se vaše zavestno
zavedanje odpre multidimenzionalnim kvalitetam obstoja. Vaši osebni dosežki
imajo globok učinek na globalno umsko stanje in v »najboljšem primeru« vi in
vaš svet boste zacveteli s svežimi idejami in postali obilno navdahnjeni, da
ustvarite novo vizijo namena življenja.
Ko spremenite svoje vedenje/stališče, vi spremenite vaše osebno in kolektivno
življenje. Ljudje širom planeta spoznavajo potrebo po spremembi osredotočanja
globalne pozornosti na poštenost in integriteto, kjer je primarni namen visoko
ceniti mir in spoštljivo častiti in skrbeti za Zemljo in vsa njena bitja.
Pridobljena bosta večja pobuda/gonilna moč in fokus, ko se vibracija masovne
zavesti razširi in dozori.
Zemlja čuti te spremembe. Višja stopnja zavedanja v kolektivni zavesti
človeštva sproži Zemljo, da odklene in sprosti več kompletne zgodovine časa, ki
je shranjena znotraj njenega bitja. Ko ste pripravljeni vedeti in se soočiti z
osebnimi resnicami, vi pripomorete k gradnji frekvence zavesti potrebne za
odkritje in osvoboditev resnice o človeški zgodovini.
Razvijanje duhovne zavesti odklene ključavnice Zemeljske arheologije in je tudi
ključnega pomena za razumevanje vašega preteklega, sedanjega in
prihodnjega blagostanja.
Veliko suptilnih kozmičnih moči ekstremno stimulira človeški um, da aktivira nov
tip zavesti.

Včasih se ljudje bojijo resnice in zgleda, da multidimenzionalni aspekt njihove
transformacije pretresajo človeštvo do svojega jedra. Povsod po svetu ljudje
opažajo povečanje in nenavadne energije in aktivnosti na nebu. Vaš svet je
vedno delil čas in prostor s konkurenčnimi realitetami katere vi ne vidite.
Interdimenzionalni, izvenzemeljski in ultradimenzionalni obiskovalci zasedajo
druge realnosti, ki lahko posredujejo in delujejo z vašo.
Dobronamerna bitja stalno nadzorujejo vaš planet vendar pa, obstaja tudi zelo
izrazit in močan vpliv tistih, ki nimajo v srcu vaš najboljši interes. Stari rek
»tako zgoraj, kot spodaj« je resnica, ki oriše več situacij in dogodkov, kot jih vi
trenutno lahko razumete.
Vi in vaš svet naravno privlačite nevidne energije iz drugih realnosti in vibracija
namere, ki jo vi proizvajate bo določila kvaliteto in tip vpliva, ki ga boste izkusili
od njih.
Realnost je zgrajena z umom. Tisti, ki skušajo ukrasti in skriti vaš um, so to
zelo dolgo skrivali pred vami.
Veliko tisočletij so ljudje na Zemlji ustvarjali svoje izkušnje z napakami in
zanemarjenostjo. Misli in čustva, besede in ideje so v stalnem iskanju, da
privlačijo svojo podobnost. Da proizvedejo učinkovite in željene rezultate,
morajo biti misli jasno osredotočene in usmerjene proti željenemu cilju.
Uresničitev tega znanja je ključnega pomena pri iniciaciji človeštva v višja
stanja zavedanja.
Nebrzdana transformacija, ki pometa vaš planet, nudi veliko priložnosti videti
resničnost v novi luči, doseganje novih ravni samorazumevanja in aplikacijo
novih principov realnosti v vaše življenje.
V vaših šolah ne učijo osvobajanje znanja. Vi ste odvrnjeni od resnice, zatorej
ni nič čudnega, če je največji problem, ki prihaja na površje v tako veliko
življenjih, povezan z represijo izražanja – v osnovi, ukvarjanje in zdravljenje
čustev strahu o dopuščanju vaše resnice na osebni, globalni in galaktični
lestvici.
Trenutna moda v zahodni civilizaciji promovira dvomljivce in skeptike, ki so
priznani in nagrajeni za njihove skrb vzbujajoče špekulacije. In zaradi antično
vgrajenega strahu o telesu in njegovi modrosti, ljudje ne razločijo več, kaj od
tistega kar jim povedo je res in kaj se jim zdi smiselno.

Sedaj je kolektivno zanikanje doseglo kritično maso in leta toksičnih čustvenih
črepinj prihajajo na površje, da bi se jih prepoznalo in varno odpustilo.
Širša slika realnosti kaže, da se ljudje na Zemlji prebujajo iz kolektivnega šoka stanja podobnega amneziji, kateri je ustavil pritok duhovnega znanja v človeški
genski bazen. Medtem, ko je marsikomu jasno, da »vi ustvarjate vašo realnost«
pa se mora velika večina ljudi še prebuditi iz kontroliranega transa o
brezmočnosti, v katerega so prostovoljno privolili.
Antična vojna med znanostjo in religijo o ekskluzivnih pravicah definirati
realnost dosega primerno točko krize; vi ste se mogoče ukvarjali z enakimi
problemi v drugih obdobjih in krajih. Geološke najdbe nudijo veliko dokazov, da
so nuklearne detonacije uničile civilizacije pred več tisoč leti.
Teksti vzhodnih religij omenjajo veliko vojn v nebesih/na nebu, ki so se razširile
tudi na Zemljo. Že stoletja se odkrivajo sofisticirani artefakti in nenavadna
okostja iz še nedotaknjenih kamnitih plasti, ki datirajo milijone celo milijarde let
v preteklost. Preteklost je bila pobeljena, kontrolirana in izbrisana.
Kar ste se v šoli naučili o zgodovini Zemlje slika kaotično sliko nekega
ignorantskega ljudstva v stalnem sporu z življenjem. Te razlage so postale del
miselnih temeljev, ki objemajo koncepta brezmoči in žrtve, s katerimi ste vi
uradno opogumljeni, da interpretirate eksistenco.
Ti časi sprememb vključujejo hitri dvig iz ere nevednosti in osvoboditev iz
starega uroka, ki je deloval tisoče in tisoče let.
Da bi zacveteli morate resnično sprejeti in energizirati koncept, da je vaše
fizično vozilo – telo v katerem ste – brezmejne vrednosti. Vi morate sprejeti
vašo lastno vrednost in biti voljni in sposobni čutiti pristno ljubezen in ceniti to,
kdo ste v resnici – to je ključno, da bi odprli vrata sprememb in da bi privlačili
najboljše izkušnje, ki jih ponuja življenje.
Ljubezen, ki jo iščete od drugih, mora biti proizvedena od vas za vas.
Ko vi čutite pristno ljubezen do vas samih, vi se povezujete z in prispevate k
energiji vitalne-moči, ki vzdržuje ves obstoj; to je veliko darilo, ki ga imate za
ponuditi svetu – vašo lastno verzijo frekvence ljubezni.
Skozi vaše življenje bo učenje uporabe vašega uma na različne načine, kot je
udeleževanje v umskih vajah in nato opazovanje in razmišljanje o odgovorih,
odklenilo skrivnosti vašega lastnega razmišljanja.

Številne raznovrstne priložnosti čakajo in če boste opravili delo in se naučili
zaupati vase, potem vam bodo prihajajoči časi ponudili enkratne izkušnje za
povečanje vaše percepcije realnosti. Te nove percepcije vsebujejo življenje,
vsebujejo pomen, zadovoljstvo in ozdravitev in se prenašajo energetsko iz
nebesnega telesa na nebesno telo, iz celice v celico. Kot človeško bitje, ste vi
podvrženi masivni rekonstrukciji vaše psihe, da postanete bolj zavestno zavedni
obširnih notranjih resnic in kot začetnik percepcije je imperativno, da razumete
in zaupate v življenje, ki ga ustvarjate.
Trenutna ekstenzivna dejanja, ki vključujejo vojno in kontrolo, ki jih
implementirajo svetovni vodje, demonstrirajo njihov obup, da izgubijo vpliv nad
človeštvom. Storili bodo karkoli, da vas odvrnejo od pozornosti in prebujanja
vaše osebne moči.
Tisti, ki zavrnejo, da bi se prebudili, hranijo tiste, ki jih nadzorujejo. To je star
dogovor, brez obsojanja. Ko se zavest prebudi, ne potrebuje nadzornikov. Mi
vam ne moremo zagotoviti izvedljivosti vaše realnosti; vendar pa vi zagotovo
lahko ustvarite tako verzijo sveta kot jo hočete in v bistvu je tukaj neomejena
podpora za tak trud.
Vaš svet je bil vedno pod budnim očesom in posvečen študiju s strani veliko,
veliko bitij, vsakemu z različnimi nameni in agendami.
Generalno gledano, imate podporo tistih, ki razumejo zapletenost kooperacije v
kateri je smisel, namen in dostojanstvo v dvigu kontrole in zlorabi moči. Ko se
oblike zavesti odločijo da pozabijo, zanikajo, deaktivirajo in prezirajo svojo
lastno moč ustvarjanja in vedenja, ko razvrednotijo svobodno razmišljanje,
potem postanejo del drame, tako imenovane igre, ki jim omogoča izkušanje
eksistence pod navidezno kontrolo in dominacijo drugih.
Lekcije in problemi vključujejo strah pred neznanim, strah pred občutenjem in
strah pred odgovornostjo do lastnega življenja.
Preseganje strahu pred osebno močjo je običajna stopnja v razvoju zavestnega
zavedanja; vendar pa večno pomembno vprašanje ostaja: Kako daleč boste šli
preden ovrednotite kar je prirojeno vaše?
Je čas, da se točke povežejo.
Dogodki služijo večplastnim namenom in vse je odvisno od zornega kota.

Mentalna fleksibilnost vključuje uporabo vaše domišljije na ustvarjalne načine,
da bi zgradili temelje misli z jasno in zavestno namero. Težave niso znak
neuspeha. Izzivi izostrijo vaš um in lahko odkrijejo vaše najboljše sposobnosti,
če imate vero in zaupanje in se učite prilagajati prihajajočim spremembam.
To je čas, da natančno naravnate svoje fizične, umske, duhovne in motorične
sposobnosti in dokažete sami sebi – in celemu svetu – da se vaše misli vtisnejo
v energijo življenske-moči okoli vas in da ste vi kreator vašega obstoja.
Transformacija zavesti, ki pometa planet je multidimenzionalna drama
največjega pomena, ki v bistvu vključuje dejanje smelega poguma – dogovor
med veliko realitetami, da se pozdravi um in duh človeštva in vse s čimer sta
povezana.
Iz gledišča simultanega sedaj, vse pravo zdravljenje vključuje sočutno
reinterpretacijo in energijsko razumevanje ljudi, krajev, časa in dogodkov. Nova
zdrava pamet se nanaša na vedenje, da je vse življenje pomembno in da
morate poskrbeti zanj. Mi vam priporočamo, da postanete zaljubljeni vase, saj
ste čudežna oblika kreacije, sposobna manifestirati sijajno in veličastno verzijo
obstoja skozi misli besede in dejanja.
Iščite pot, ki prinaša zabavno in srečno življenje, kjer vi privlačite pomembne in
značilne izkušnje. Kar se naučite, vi vedno skozi energijo predate naprej.
Zaupajte v dobronamernost obstoja, ker je resnično zelo lep. Vi imate svojo
lastno spretnost, milino in stil. Uporabite to!
Biti živ v teh časih je velika sreča in vse bo zapisano v analih slavnih
reinkarnacijskih zgodb. Nekoč, mogoče v prihodnosti, boste pripovedovali velike
povesti o tem, kako je bilo živeti na Zemlji med to veliko intensifikacijo energije
– v razponu petindvajsetih let razgrnitve multidimenzionalnih skrivnosti hkrati
veličastnih, pomembnih in za vedno monumentalnih v analih časa.
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