WPROWADZENIE
Najczęstsze pytanie jakie otrzymuję, nawiązuje do tego, w jaki sposób
człowiek moŜe wspierać i wypełniać swój cel w obecnym Ŝyciu. Pośród wielu
wątków w tym temacie, pojawiają się pytania typu:
> Co powinienem zrobić, aby odkryć moją misję i cel?
> Obudziłem juŜ w sobie energię, wgląd oraz miłość, którymi mogę
podzielić się z ludzkością, w jaki sposób najlepiej to zrobić?
Są to szlachetne i szczere pytania, biorę je sobie do serca, zgodnie z ich
zamierzeniem. Zrobię co w mojej mocy, aby mimo ograniczenia jakim są
słowa, opisać to co się dzieje obecnie na planecie i jak ludzie mogą pomagać
w nadchodzących czasach.
Jak wielu z was czytało w przepowiedniach staroŜytnych, Ziemia, a za czym
idzie ludzkość, przechodzi przesunięcie w świadomości, którego finalizacja
przewidywana jest na okolice roku 2012. Owe przesunięcie planetarne jest
częścią większego projektu przesunięcia galaktycznego, które natomiast jest
częścią jeszcze większego projektu przesunięcia kosmicznego, zachodzącego
w wielokrotnych wymiarach czasu/przestrzeni. Projekt ten jest tak wielki, jak
tylko moŜesz to sobie wyobrazić, przebywając w stanie najklarowniejszej
synchronizacji systemu serce-umysł. Jednym z powodów, dla których Ziemię
zamieszkuje obecnie 6.5 miliarda ludzi jest to, iŜ stała się ona sceną
zainteresowania dla ogromnego zbioru istot kosmicznych, które inkarnują się
tutaj, aby obserwować oraz pomagać we wspomnianym przesunięciu
planetarnym.
KaŜdy z was jest jego częścią, zwłaszcza zwaŜywszy na to, Ŝe czytasz słowa,
które są częścią Nici Zdarzeń1 zestrajającej jednostki z tymŜe
przedsięwzięciem.

ROZWIJANIE SIĘ NASZEGO PRZEZNACZENIA
Istnieją na planecie siły, które nie są w pełni świadome tego przesunięcia,
niemniej jednak odgrywają one swoją istotną rolę w stwarzaniu warunków,
które ułatwią jego nastąpienie. Nie próbując w Ŝadnym sensie wzbudzać w
was niepokoju, warto wiedzieć, Ŝe nadchodzący czas będzie nieprzyjemny
dla ludzkości, w szczególności najbliŜsze siedem do dziewięciu lat. Taki stan
rzeczy jest częścią procesu, w ramach którego świadomość planetarna
przemieszcza się z dotychczasowego wymiaru w wymiar wyŜszy, którego
cechy mogą być wyraŜane w postaci świadomości zbiorowej oraz
transformacji sposobu funkcjonowania systemów hierarchicznych takich jak
rząd, handel, religia, kultura.
Re-gridowanie czy teŜ transformacja kluczowych systemów planety jest
wydarzeniem koniecznym, aby mogły nastąpić najwaŜniejsze odkrycia
ludzkości. Jednym z takich kluczowych odkryć jest repozycjonowanie
inteligencji jako coś nadprzyrodzonego, współpołączonego i o ośrodku
centralnym w sercu. Jest ono prekursorem niezbitego naukowego odkrycia
duszy ludzkiej oraz jej współpołączenia z szerszym multiwersem. Odkrycie
to będzie miało miejsce w ostatniej dekadzie tego stulecia.
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Zmiany, które będą wydarzać się w ciągu najbliŜszych siedmiu lat, to bardzo
waŜny bieg przez płotki dla ludzkości, w którym istotne jest aby nie upaść.
Potrzebne do tego jest, aby kaŜdy z nas wyraŜał swój wewnętrzny spokój i
zaufanie – przyswoił częstotliwości naszego najgłębszego serca i podzielił się
nimi ze społeczeństwem. Wyjaśnię to szczegółowiej w dalszej części.
Osoby, które zapoznały się z Materiałami WingMakers wiedzą, Ŝe Animus2 są
częścią mitologicznej ekspresji Lucyfera, czy teŜ wcieleniem zła.
Współpracują oni z organizacjami skupionymi na kontroli Ziemi i jej
mieszkańców. Ich działania nie są wyłącznie pozaziemskie; oni są tutaj
pośród nas.
Zanim ktokolwiek popadnie w niepokój po tej wypowiedzi, chcę wyraźnie
zapewnić, iŜ Animus (uŜywam wobec nich tego terminu tylko z uwagi na
konsekwencję w nazewnictwie) odgrywają waŜną rolę we wspominanym
przesunięciu. Bez nich nie nastąpiłoby ono w tym konkretnym czasie historii
planety. Patrząc z perspektywy filtrów dobra i zła, są oni źli, gdyŜ wierzą w
wyŜszość umysłu i jego zdolności do projektowania społecznych i
ekonomicznych
reakcji
dla
swoich
osobistych
korzyści,
poprzez
manipulowanie masami ludzkości i eksploatowanie zasobów planety.
To czego nie rozumieją to fakt, Ŝe istnieją siły wyŜsze niŜ ludzki czy nawet
pozaziemski intelekt – nie waŜne jak bardzo wyćwiczony i rozwinięty by nie
był – które organizują się i funkcjonują na poziomie kolektywu. Nie ma w
tej erze pojedynczego Mesjasza, Proroka czy Zbawiciela, który przybędzie i
zestroi owe elitarne siły. W naszym czasie rolę tę odegra współpraca sił
kosmicznych, pozaziemskich i ludzkich, poniewaŜ stawka jest zbyt waŜna,
makro-środowisko zbyt skomplikowane, a historia zbyt poplątana, aby
jakakolwiek pojedyncza osoba wystąpiła naprzód i pomogła ludzkości
skoczyć przez płotki, które przed nią stoją.
Tym razem będzie to zrobione przez zjednoczony zespół. Zespół ten
pokieruje kursem świadomości planetarnej oraz czekającego nas
przesunięcia wymiarowego. Będzie on funkcjonował w harmonii z zasadami
serca, niezaleŜnie od umysłów ustanowionej elity. Istnieje fragment w
Kosmogonii Liminalnej mówiący: „Kiedy Animus będą sądzić, iŜ poprzez
uŜycie kluczy umysłu brama królestwa Ziemi stanęła przed nimi otworem,
Ród Światła przybędzie zza kulis, pieczętując wejścia i portale
częstotliwością nie do złamania dla mocy umysłu. Animus będą walczyć o
dominację, jednak mając uschnięte serca ściągani są w przygotowane dla
nich niŜsze obszary, podczas gdy królestwo Ziemi staje się łąką ulgi i
spokoju, na której dusza ludzka moŜe w pełni kwitnąć i rozwijać się.”
W alegorycznym ujęciu, fragment ten trafnie opisuje to, co się stanie.
„Walczenie o dominację” będzie nieprzyjemnym doświadczeniem dla wielu
ludzi, a towarzyszący tym chwilom stres spowoduje, Ŝe wielu z nich straci
równowagę i porzuci swoje serce oraz wyŜszy umysł na rzecz
funkcjonowania z poziomu swoich gadzich (pierwszy umysł) centrów
przetrwania. Teraz jest ten czas – gdy ludzkość dokonuje swojego skoku –
kiedy to kaŜdy z was moŜe przyczynić się swoją energią serca do większego
dobra.
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INTELIGENCJA TRANSCENDENTNA
Istnieje Pierwsze Źródło3 czy teŜ Centralne Słońce. Wszystkie wymiary
prowadzą do niego. Jakąkolwiek nazwę temu nadasz: Pole Higgsa,
Inteligencja Źródła, Duch, to wypływa to od Centralnego Słońca w postaci
miłości,
która
poprzez
swoją
inteligencję
przesuwa
wymiarowo
wszechświaty. Tak, miłość jest potęŜnie inteligentna. Posiada ona
inteligencję błyszczącą tak jasno, iŜ jej światło widoczne jest w kaŜdym
wymiarze świadomości. Miłość, na tej rdzennej częstotliwości Ducha, łączy
się z twoją osobistą jaźnią poprzez najgłębszą część ciebie, serce
energetyczne4. Za pośrednictwem tego złącza, przenika ona do ciebie i przez
ciebie.
Potrzebujesz jedynie wyobrazić sobie i wizualizować ową inteligencję Ducha
wpływającą do twojego ciała i przenikającą przez ciebie do wszystkich, z
którymi krzyŜuje się twoja ścieŜka; czyniąc to, wnosisz swoją misję na
Ziemię. Wszczepiasz aspekt niebios aspektowi ludzkości oraz Ziemi. I to jest
właśnie to, dlaczego teraz tutaj jesteś.
MoŜe to brzmieć zbyt mało skomplikowanie dla niektórych z was. Misja ta
moŜe nawet wydawać się mała i w pewnym stopniu nieznacząca, biorąc pod
uwagę wielkość wydarzenia. Niektórzy z was mogą mieć wraŜenie, Ŝe nie
wykorzystuje ona w pełni waszego potencjału jako kanał boskiego impulsu.
Są to słowa twojego ego-umysłu. Wsłuchaj się w swoje serce i jego
inteligencję. Co ono czuje, kiedy czytasz te słowa?
Nie jest to skomplikowane. Wręcz przeciwnie, proste i elementarne. Tak
długo jak system jest stabilny, czy teŜ w punkcie równowagi, trudno jest go
zmienić, ale gdy tylko wysuwa się w kierunku braku równowagi i puszczają
jego sztywne wiązania, wtedy nawet pojedyncze włókno energii koherentnej
moŜe wprowadzić go w nową strukturę – w nową harmonię. Ma to
zastosowanie zarówno do ciebie jako jednostki, jak i do Ziemi. KaŜdy z nas
moŜe być włóknem energii koherentnej.
Splecione razem, włókna te tworzą potencjał energetyczny, dzięki któremu
przesunięcie Ziemi oraz ludzkości wydarzyć się moŜe ze znacznie większym
stopniem zbalansowania.

WYBÓR SERCA
NajpotęŜniejszą energią koherentną na planecie (w obrębie całego
multiwersu) jest inteligencja miłości wypływająca z Centralnego Słońca i
kierowana przez Ducha do wszystkich wymiarów istnienia. Serce jest
koncentratorem (hub) w wielkiej sieci inkarnowanych dusz, bez względu na
czas lub przestrzeń. Ty, jako jednostka, moŜesz wybrać bycie podłączonym
do tej sieci, przewodząc zasilającą ją energię koherentną, lub wybrać nie
robienie tego. Wybranie swojej postawy w tym względzie jest właśnie tym,
co mam na myśli kiedy mówię, Ŝe nie jest to skomplikowane. Tak naprawdę
jest to prosty wybór.
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JeŜeli odczuwasz pragnienie wyraŜania nowych aspektów swojej najgłębszej
pracy duchowej, to zachęcam cię do dokonania powyŜszego wyboru,
zwłaszcza jeśli wesprze on ciebie w rozwijaniu połączenia z inteligencją serca
oraz z pokrewnymi ekspresjami. Zdecydowanie najwaŜniejszą rzeczą jaką
moŜemy robić, jest praktykowanie inteligencji serca w naszych codziennych
ekspresjach, w trybie od-chwili-do-chwili (tzn. ciągłym). Robiąc to, jesteś
naprawdę blisko zestrojony z misją pomagania w przesunięciu planetarnym.
Wybierz stanie się włóknem energii koherentnej, koncentratorem inteligencji
serca,
która
wyraŜa
siebie
w twoich
codziennych
doznaniach.
Funkcjonowanie planety, w dosłownym tego znaczeniu, zaleŜy od naszego
wyboru w tej specyficznej sprawie. Przesunięcie wymiarowe wydarza się z
coraz to większą klarownością. Zaczyna ono dudnić i zwiększać dynamikę
swojego ruchu. Teraz jest czas, w którym kaŜdy z nas dokonuje świadomego
wyboru i świadomie Ŝyje zgodnie z tym, co wybrał. Jest to nasz czas.
Fundamentalną częstotliwością wyraŜenia wypływającego od Pierwszego
Źródła – opisując to za pomocą naszego języka – jest wdzięczność wobec
Ŝycia we wszystkich jego formach, pełna takiej miłości, która wolna jest od
warunkowania i osądzania. Taki rodzaj miłości funkcjonuje w ramach wiedzy
największego wymiaru egzystencji, który obejmuje sobą wszystkie pozostałe
wymiary. Miłość ta jest najwyŜszą inteligencją, gdyŜ rozumie ona celowość
rozwijania Ŝycia we wszystkich wymiarach w ciągu wydechu czasu.
Kiedy miłość ta wchodzi w wymiary czasu, przestrzeni i materii, jej
częstotliwość ulega zmniejszeniu. Szczególnie intensywne połączenie
energetyczne pomiędzy tą miłością, a jednostką, znajduje się w punkcie
serca. To właśnie dlatego serce płodu rozwija się wcześniej niŜ mózg; miłość
ta dosłownie zasila informacyjnie siłę Ŝyciową instrumentu ludzkiego5,
przygotowując go na otrzymanie świadomości duszy. Kiedy dusza przenika
do płodu lub noworodka (moŜe to mieć miejsce w obu przypadkach, w
zaleŜności od okoliczności, których opisem teraz się nie zajmę), przechodzi
ona przez kanał wykuty przez serce. Wydarzenie to ustanawia połączenie z
Inteligencją Źródła6 – połączenie to zasadniczo biegnie od serca do duszy
do Ducha do Pierwszego Źródła.
Tak wygląda podtrzymywanie instrumentu ludzkiego. Kanał ten jest
energetyczną pępowiną, która karmi odczuwane przez nas uczucie
połączenia z innymi oraz z naszym Stwórcą.

śYCIE W STANIE ZESTROJENIA I NIESKONFLIKTOWANIA
W instrumencie ludzkim znajduje się wiele centrów inteligencji. W pewnym
sensie, kaŜda komórka jest inteligentna. JednakŜe, najwaŜniejszymi
skupiskami inteligencji ludzkiej są serce i mózg – zwłaszcza płaty
przedczołowe7, z kolei najwaŜniejszym źródłem inteligencji boskiej, w
odniesieniu do ciała ludzkiego, jest posiadane przez serce złącze do Ducha
Stwórcy czyli do systemu rozprowadzającego częstotliwość miłości.
PoniewaŜ

na

poziomie

fizycznym
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sensorycznym8, a na poziomie energetycznym serce jest złączem do
Stwórcy, to posiada ono parametry adekwatne do przesyłania inteligencji
boskiej, do której największy dostęp uzyskiwany jest wówczas, gdy
jednostka jest nieskonfliktowana. Konflikt wewnętrzny osoby objawia się
poprzez jej niezdecydowanie i brak zestrojenia. Serce moŜe przekazywać
jego inteligencję do instrumentu ludzkiego z większą klarownością i
intensywnością, wtedy gdy instrument ludzki nie znajduje się w stanie
konfliktu czyli turbulencji emocjonalnych.
Instrument ludzki to odpowiednik wieŜy transmisyjnej, gdzie serce to jej
nadajnik. Kiedy instrument ludzki funkcjonuje w stanie nieskonfliktowanym,
nadając z poziomu centrum jego serca, to tym samym transmituje on
częstotliwość Pierwszego Źródła na plan Ziemi potrzebując do tego jedynie
niewielki stopień jego ludzkiego przyzwolenia. Gdy dana osoba funkcjonuje
w stanie turbulencji i konfliktu emocjonalnego, to nie jest ona w stanie
uzyskać dostępu do tej częstotliwości, nie mówiąc juŜ o jej transmitowaniu.
Dlatego teŜ, jak juŜ być moŜe domyśliłeś się, cała sztuka polega na Ŝyciu w
stanie nieskonfliktowanym, praktykując wysokiej klasy samo-regulację
emocjonalną, tak abyś potrafił z większym dostępem i pełniej transmitować
swoją inteligencję serca, z korzyścią dla wszystkich. Analogiczne jest to do
transmitowania
uczuć
wdzięczności
i
współodczuwania,
zamiast
wypowiadania słów i podejmowania działań zastępczych.
W tym tkwi jeden z kluczy. To nie o działania i słowa w tym wszystkim
chodzi; chodzi tutaj o świat uczuć jednostki i koherencję z jaką wyraŜa ona
ten świat ze swojego serca – nie poprzez przesadną wdzięczność czy
sentymentalność, ale poprzez czystą inteligencję wsparcia emocjonalnego
niefiltrowaną przez historię, wspomnienia, oczekiwania lub osądzanie.

SKUTKI CICHEJ WOJNY
Pozwólcie, Ŝe poczynię chwilową dygresję, aby nakreślić kontekst pod
zadanie Ŝycia w stanie nieskonfliktowanym i stabilnym emocjonalnie.
Animus są pośród nas. Projektują gospodarkę w obrębie której Ŝyjemy, a ta
kształtuje wzorce społeczne i kulturę. Nasza oświata prawie, Ŝe nie
umoŜliwia nam zrozumienia fizycznych i niefizycznych systemów w których
Ŝyjemy, co podkopuje naszą wdzięczność wobec tego kim jesteśmy i
dlaczego tutaj jesteśmy. Animus nie są świadomi dlaczego tutaj są, reagują
jedynie na jedną rzecz: władza – bez róŜnicy czy jawna czy w ukryciu.
Cicha wojna prowadzona jest wokół całego globu, a jej mroczne oddźwięki
dotykają kaŜdego z nas. Wytrąca nas ona z równowagi i tworzy turbulencje
emocjonalne, które podstępnie i wytrwale wgryzają się w nasze emocje.
Stres leje się strumieniami, wnikając w szkielety-konstrukcyjne, na których
opieramy nasze Ŝycie. W warunkach takich turbulencji – złapani w survival
finansowy i walkę o przetrwanie z dnia na dzień – wychowujemy nasze
dzieci, opiekujemy się starzejącymi się rodzicami, pracujemy 50 godzin
tygodniowo, trzymamy się nurtu postępu technologicznego, kupujemy
artykuły pierwszej potrzeby i kształtujemy nasze relacje międzyludzkie.
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Mimo tego Ŝycia na pełne Ŝagle, wciągani jesteśmy w medialne show
skupiające ostatnie wolne zasoby naszej uwagi na treściach, które opisać
moŜna tylko jako w większości oddalone od duszy i pozbawione głębi czy teŜ
inspiracji duchowej.
Cicha wojna będzie toczyć się dalej, a nawet będzie się ona nasilała w
nadchodzących latach, co bez wątpienia spowoduje przyrost czynników
stresogennych będących efektem tejŜe manipulacji. Wspominam o tym
wszystkim, aby zapewnić was, iŜ rozumiem jakie trudności spotykają
współczesnego człowieka. Nie jest łatwo Ŝyć w stanie nieskonfliktowania,
kiedy z kaŜdej strony napierają turbulencje i niepokój, zwłaszcza w obliczu
przyśpieszającego czasu. JednakŜe, rzeczywistość ta nie jest tą, w której
Ŝyje twoje serce energetyczne.

RZECZYWISTOŚĆ SERCA
Twoje serce energetyczne jest wielopoziomowe i holograficzne, co oznacza,
iŜ obejmuje ono wymiary Ŝycia w zakresie od doczesnego, gęstego,
środowiska trójwymiarowego, aŜ po mistyczne i nieziemskie wymiary
Pierwszego Źródła. Poprzez jego rdzenną częstotliwość energetyczną,
połączone jest ono z siatką miłości, która przenika wszystkie wymiary i
wszelkie Ŝycie. W punkcie tego połączenia, serce bije wewnątrz duszy,
podobnie do tego jak wybija ono puls w ciele elektromagnetycznym9.
Serce duszy ludzkiej jest zestrojone z sercem Pierwszego Źródła. Pamiętaj,
jesteśmy stworzeni na obraz naszego Stwórcy. W obrębie tego Serca serc
funkcjonuje napęd wprawiający w ruch wszelkie Ŝycie i nasze istnienie. To z
tego miejsca zostaliśmy przekierowani – nasza uwaga rozczepia się na
tysiące kierunków, zapominając? – nie, nie doceniając inteligencji swojego
serca oraz łatwości z jaką moŜemy stosować jego specjalne moce.
Trudności Ŝycia zwracają cię równieŜ w kierunku przyjemności Ŝycia, tak jak
i jego tajemnic. Tym niemniej, musisz odnaleźć kierunek prowadzący do
twojej inteligencji serca i udać się w jej stronę. Nie moŜe to być tobie
narzucone, jeszcze zbyt niewielu rozumie jak dotrzeć do wnętrza swojego
serca energetycznego i aktywować jego funkcje transmisyjne tak, aby
inteligencja serca mogła być transmitowana za pośrednictwem wrodzonych
moŜliwości instrumentu ludzkiego.
Rozkojarzenie umysłu oraz niedocenianie wartości serca jest tym, co
powoduje, Ŝe jednostki nie rozumieją jak aktywować i transmitować
częstotliwości swojego serca energetycznego. Serce jest często postrzegane
jako podporządkowane ego-umysłowi. Jest ono mylnie uwaŜane za siedzibę
emocji, w ramach której serce ma być niezdecydowaną inteligencją
niewerbalną dostosowaną do impulsów złości i strachu lub miłości i
współczucia. Prawda jest jednak taka, Ŝe w instrumencie ludzkim nie ma
takiej siły, która byłaby bardziej zdecydowana od serce, ani teŜ źródła
percepcji bardziej od niego inteligentnego.
W czasach staroŜytnych serce uwaŜane było za siedzibę duszy. Stanowiło
ono portal pomiędzy światem duszy, a światem ciało-umysłu. W przeciągu
ostatnich 300 lat, kręgi naukowe repozycjonowały znaczenie serca do roli
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mechanicznej pompy o istotnych właściwościach biologicznych, lecz których
zakres sprowadza się jedynie do mechanizmu rozprowadzania krwi i
pomniejszych funkcji.
W bardziej współczesnych czasach, metafizycy zaszufladkowali serce do
kategorii częstotliwości emocjonalnych, sygnalizując tym samym, Ŝe jego
miejsce jest na planie astralnym czy teŜ planie emocjonalnym. Tłumaczą
oni, Ŝe serce to centrum emocjonalne i uczuciowe ciała, dlatego teŜ nie jest
ono zarządzane przez swoją własną inteligencję, ale przez inteligencję
umysłu. Metafizyka ze spokojem zdegradowała serce do pozycji ekspresji
emocjonalnej, która w związku z tym musi być podporządkowana centrom
umysłu, których zadaniem jest funkcjonowanie jako aktywna zasada
naczelna instrumentu ludzkiego.
To owe repozycjonowanie misji i funkcji serca przez naukę oraz metafizyków,
zmniejszyło jego rolę w dzisiejszym świecie, i nie jest to kwestia przypadku.
Kiedy ego-umysł przysłonięty jest przez ego, przyjmuje on wówczas Ŝe serce
jest jego narzędziem, kiedy w rzeczywistości bardziej prawdziwe jest
stwierdzenie, Ŝe to ego-umysł jest narzędziem serca. Coraz większymi
krokami zbliŜa się czas, kiedy inteligencja serca zostanie prawidłowo
zrozumiana jako główne źródło ludzkiego połączenia z inteligencją boską
naszego Stwórcy. Jej zdolności percepcyjne oraz pręŜność ducha to rezultaty
tego bliskiego połączenia z Pierwszym Źródłem. Inteligencja serca stanie się
lustrem, poprzez które ludzkość ujrzy – w wysokiej rozdzielczości i
niezbitych szczegółach – cuda duszy ludzkiej.
Zdradzę wam sekret. Jest nim jak zawsze witalne, proste, eleganckie,
klarowne i racjonale postępowanie. Wykonuje się go przy udziale
najmniejszej formy aktywności, a słowa są zupełnie zbędne. Jest
niemoŜliwym odczuwać gloryfikację ego w trakcie jego wykonywania. Oto
ten sekret: Poczuj jak jesteś połączony ze swoim Stwórcą poprzez własne
serce, ale uwolnij na zewnątrz wpływający do ciebie strumień miłości.
Transfer Stwórcy zawsze płynie do ciebie w postaci miłości. Wpływa ona w
twoje serce energetyczne i „przemierza” swoją ścieŜkę do twojego ciała. Z
serca dopływa do mózgu i uwalnia do krwiobiegu hormony, które z czasem
udoskonalają twoje transmisje. Poczuj cały ten proces. Zdaj sobie sprawę z
jego występowania. Świadomie współtwórz jego wydarzanie się. Podczas
tychŜe czynności, uwolnij na zewnątrz otrzymany strumień miłości poprzez
prostą instrukcję: „to, co dociera do mnie, przepływa przeze mnie.”
Dostrzegasz tego prostotę i elegancję? Zamiar czy teŜ współtworzenie.
Wizualizacja. Aktywacja odczuwania połączenia. Uwolnienie. Transfer
wypływający. Skupienie serco-centryczne. Utrzymująca się częstotliwość
wdzięczności. Istnieje pewna zapomniana mądrość sprzed wieków. Brzmi
ona następująco: Serce jest miejscem, do którego codziennie musimy się
udawać, gdyŜ w nim odnajdziemy samych siebie.

SKUPIENIE SERCA
Wiem, Ŝe wielu z was wciąga czytanie i studiowanie prac duchowych. Wielu z
was czuje, Ŝe jego celem jest poszerzenie takich prac, wnosząc nową wizję
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w staroŜytny wzrok. Pragniecie, aby wasz cel związany był z obszerną
ekspresją, która w pozytywny sposób dotyka wielu. Rozumiem to wszystko i
więcej, lecz prawda jest taka, Ŝe waszą misję i cel – jeśli ująć ich sedno –
znaleźć moŜna trzy paragrafy wyŜej.
Codziennie otrzymuję listy z pytaniem dlaczego nie są zamieszczane nowe
materiały na stronach WingMakers.com i Lyricus.org. Rozumiem pragnienie
zgłębiania informacji o strukturach kosmosu i na temat wydarzeń na Ziemi.
Częściowo, właśnie dlatego opublikowałem w tym czasie skrypt, który
czytasz. JednakŜe, nie wszystkie materiały, które przybyłem dostarczyć
przeznaczone są dla ludzi Ŝyjących w obecnym czasie. Są one dla przyszłych
inkarnacji, z przyczyn o których juŜ mówiłem.
Wasze pragnienie wiedzy, jest godne podziwu. Wasze pragnienie
doświadczania innych wymiarów, blednie i zanika z powodu lęku przed
nieznanym. Wasze pragnienie inteligencji serca, jest znacznie potęŜniejsze
niŜ przypuszczacie, gdyŜ zmieniliście mu etykietkę i wprowadzacie w obieg
jako pragnienie wiedzy i doświadczenia. Dzieje się tak, poniewaŜ skupiacie
się na trzecim oku, na wyŜszym umyśle, na czakrze korony, na wiedzy
kosmicznej; ponadto ze wszystkich sił staracie się wprowadzać wiedzę i
doświadczenie do waszego umysłu.
Nie ma niczego niewłaściwego lub błędnego w takim postępowaniu. To
naturalna kolej rzeczy, będąca częścią kodowania istot obecnych w tym
czasie. Wyjaśniam jedynie, Ŝe przyszła teraz pora, na przesunięcie się ku
sercu. Dobrym pytaniem byłoby zapytać: „dlaczego”?
Na planecie tej istnieje rozległa wiedza na temat duchowych poszukiwań
człowieka i jego rozwoju na ścieŜce duchowej. Nie potrzebuje ona kolejnych
warstw ornamentów. Faktycznie rzecz biorąc, to takie „warstwy” – w wielu
przypadkach – tworzą nowe filtry i zagęszczacze, które utrudniają klarowne
rozumowanie z poziomu własnego serca. Teraz jest czas tworzenia i
współtworzenia. Nie jest to czas przerabiania, upiększania lub poszerzania
systemów wiedzy z przeszłości, i jest tego waŜny powód.
Ludzkie przeznaczenie skupione jest na ustanawianiu na Ziemi nowej, wyŜej
wymiarowej świadomości, a dzięki temu, na tworzeniu świadomych,
dwukierunkowych łączy do multiwersu oraz zamieszkujących go bytów i
istot. Kiedy tylko dotrzemy do owego przesunięcia w świadomości, kaŜdy z
nas potrzebował będzie wzmocnionej twórczości i intuicji, a te są dokładnie
tym, co oferuje nam nasze serce energetyczne.
Gdy uŜywam słowa „twórczość”, nie mam na myśli działań z zakresu sztuki,
muzyki lub pisarstwa. Mówię o twórczości ostatecznej – o tworzeniu nowych
percepcji twojej rzeczywistości. Kiedy postrzegasz swoją rzeczywistość przez
pryzmat serca energetycznego, to twoja rzeczywistość przesunie się w tym
kierunku, w którym przesuwa się sama ludzkość. Innymi słowy, następuje
zestrojenie pomiędzy twoim postrzeganiem rzeczywistości, a przyszłą
rzeczywistością ludzkości.
W zestrojeniu tym tkwi siła wspierająca dokonanie przesunięcia (czyli
przeskoczenia przez płotki). To właśnie dlatego jest to tak waŜne. RównieŜ
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dlatego dotyka to tak wielu.
MoŜesz spędzić resztę Ŝycia na tworzeniu nowych słów, nowych pędzli do
malowania po starych warstwach, i dzięki temu dotkniesz – jeśli będziesz
miał duŜe szczęście – tysięcy ludzi. Ale gdzie ich dotkniesz? W ich serce? W
ich umysł? W ich portfel?
MoŜesz aktywować swoją inteligencję serca oraz zacząć stosować ją w Ŝyciu
codziennym, i tym samym, w przeciągu chwili dotknąć całą sieć ludzkości.
ZaleŜność taka jest moŜliwa dzięki temu, Ŝe sieć miłości jest zaprojektowana
tak, aby wychwytywać częstotliwość wejściową kompatybilną z samą siecią,
po czym transmitować ją w obręb całej sieci jako energetyczne rozszerzenie.
Jeśli częstotliwość jest niekompatybilna, wkład taki będzie zatrzymany poza
obrębem sieci. (Nie jest celem tego skryptu szczegółowe objaśnianie
funkcjonowania tej sieci; być moŜe w przyszłości przybliŜę fizykę jej
działania.)

MOśLIWOŚCI I WYBÓR
Jest część ciebie, cicha jak to tylko moŜliwe, która zadaje logiczne pytanie:
„Jeśli Pierwsze Źródło jest tak potęŜne, wszechwiedzące i jest źródłem
najwyŜszej miłości, to jak i dlaczego osoba taka jak ja robi jakiekolwiek
rozbieŜności?”
Jeśli nie miałbyś moŜliwości robienia rozbieŜności, to nie byłoby ciebie tutaj.
Kluczowym słowem, w tym przypadku, jest moŜliwość. Posiadanie takiej
moŜliwości jest dokładnie tym, co definiuje jednostkę, poniewaŜ mając
moŜliwość, musi być dokonany wybór. Jeśli moglibyśmy pozostawić
wszystkie wybory naszemu Stwórcy, bylibyśmy stosunkowo mniej
wartościowym „produktem” kosmosu.
JednakŜe, kaŜdy z nas nosi w sobie moŜliwość transmitowania częstotliwości
w obręb tejŜe wszechświatowej sieci ludzkości oraz moŜliwość wnoszenia w
nią wkładu własnego – nie dlatego, Ŝe czegoś ona od nas potrzebuje, ale
dlatego Ŝe to my od niej coś potrzebujemy. Akt wyciągania swojego serca
serc na dłoni i oferowania go swoim braciom i siostrom jako bezinteresowny
wkład, jest ostatecznym sygnałem dla Pierwszego Źródła, Ŝe jesteś
przygotowany na przesunięcie wymiarowe.
Sygnał taki musi być wystosowany i musi on być precyzyjny, gdyŜ w
przeciwnym razie trafi do niŜej wymiarowych sieci, które nie mają dostępu
do ścieŜek energetycznych przenoszących twój sygnał do Centralnego
Słońca.
Istnieje wiele sieci otaczających planetę i ludzką świadomość, ale tylko jedna
przenika wszystko. Tylko jedna obejmuje wszystko bez wyjątku. I to właśnie
ta sieć jest tą, która przygotowuje się na przyjęcie uŜytkowników
zbliŜającego się przesunięcia. MoŜesz pomyśleć o niej jak o „łyŜce do butów”
świadomości ludzkości, która wprowadzi Ziemię w stan nowego wymiaru. Im
silniejsza jest ta sieć, tym lepiej będzie ona słuŜyła jej ostatecznemu celowi.
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MAPY SERCA
Rozumiem dąŜenie jednostek do posiadania wyraźnych „map”, które
definitywnie opisują co osoba powinna zrobić, aby aktywować i transmitować
swoją inteligencję serca. Jeśli istniałaby taka mapa, mogłaby ona podkopać
twoją własną twórczość i pomysłowość. Kwestii, które mają istotne
znaczenie w Ŝyciu jednostki – odnośnie jej celu – nie moŜna ująć w jednolity
wzór czy mantrę. Dotyczą one uczuć oraz tego z jakim stopniem koherencji i
nieskonfliktowania są one transmitowane.
Jest naturalną rzeczą chęć posiadania klarownej sytuacji oraz poczucia, iŜ
„Jestem na właściwej drodze”. Jeśli mógłbym nakreślić mapę tej podróŜy do
własnego serca i podarować ją tobie, to nie mogłoby to być zrobione za
pomocą słów lub działań. Mapa taka byłaby nakreślona za pomocą uczuć i
zawierających się w niej energetyk. Byłaby wykonana za pomocą transferu
energetycznego, który mógłbyś wychwycić – przelotnie jak to tylko moŜliwe
- ale byłoby to coś, co byś poczuł. W słowach tych i obrazach starałem się
zawrzeć transfer energetyczny. Musisz go jedynie wychwycić i umiejętnie
zastosować.
Mózg nie jest głównym receptorem transferu energetycznego. Nie jest on w
stanie absorbować subtelnych częstotliwości i tekstur, które przeplatając się
ze światem uczuć, poruszają się z szybkością wykraczającą poza prędkość
światła. Jedynie serce jest w stanie uchwycić prawdziwe znaczenie tych
transferów energetycznych i czasami w ogóle nie pasują one do świata
umysłu.
Taki stan rzeczy moŜe pozostawić u osoby poczucie, iŜ Mapa Serca, czy teŜ
transfer energetyczny, nigdy do niej nie dotarł. Mogę jedynie powiedzieć, Ŝe
jeśli czytasz ten skrypt i wsłuchujesz się w niego z perspektywy głębi serca,
to transfer ma miejsce. Mapa jest wpisywana w twoją istotę energetyczną i
aktywuje obszar twojej inteligencji serca, który – z biegiem czasu – stanie
się twórcą mapy.

SŁOWO KOŃCOWE
Przyznaję, Ŝe z tekstem tym wiąŜe się element niepokoju. Tym niemniej,
mam nadzieję, iŜ udało mi się was pokrzepić i uspokoić, Ŝe wydarzenia na
horyzoncie, mimo Ŝe niepokojące, są jednocześnie elementem aktywującym.
KaŜdy jest dotknięty przez wydarzenia tej planety. KaŜdy. Zapamiętaj co
następuje: Ty jesteś z nami wszystkimi. Odczuwaj struktury tej deklaracji
tak głęboko jak tylko potrafisz. Wesprze ona ciebie w trudnych chwilach.
Wiedz, Ŝe kaŜdy (wliczając w to ciebie), bez względu na to w jakiej sytuacji
Ŝyciowej się znajduje, stara się robić co w jego mocy w obliczu zgiełku jaki
przenika planetę, a za czym idzie, jego Ŝycie osobiste. Świadomość tego to
korzeń współodczuwania rosnącego w twoim najgłębszym sercu.
Jak powiedziano w tym skrypcie, posiadasz moŜliwość otrzymywania oraz
transmitowania częstotliwości i inteligencji miłości wypływającej od
Centralnego Słońca czy teŜ Pierwszego Źródła. MoŜliwość ta wymaga
twojego wyboru w tym kierunku, na uczynieniu tego częścią twojej nowej
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misji. Wybierając tak, sygnalizujesz swoją gotowość do zbliŜającego się
przesunięcia planetarnego, dokonując jednocześnie wkładu ze swojej strony,
co powoduje, Ŝe przesunięcie to wydarza się z większym zbalansowaniem i
stabilnością.
Pewne aspekty tego tekstu są celowo ogólnikowe. Przykładowo, jaki cel stoi
za przesunięciem wymiarowym, kto je orkiestruje, kiedy ono nastąpi, jak
będzie wyglądać nowy wymiar w szczegółach?
Skupiłem się bardziej na aspektach osobistych jednostki odnośnie
zbliŜającego się przesunięcia. W przyszłości podzielę się szczegółowiej
zmianami związanymi ze środowiskiem wymiarowym jakie będzie miało
miejsce.
Z mojego świata do twojego,

James

PRZYPISY
1

Nici Zdarzeń –

Nici zdarzeń są specjalnie zaprojektowanymi doświadczeniami, zazwyczaj
przez złoŜone zespoły świadomości, które tworzą warunki sprzyjające
poszerzaniu świadomości. Są one uŜywane przez Nauczający Zakon Lyricusa
do naprowadzenia jednostek na przebudzenie się ku nowym konceptom,
świadomości, lub do skrzyŜowania ich ścieŜek z konkretnym nauczycielem
lub uczącym zdarzeniem. Nici zdarzeń to katalizatory łączące jednostki z
nowymi konceptami i transferami energetycznym, które re-gridują
przestarzały model mentalny. Najczęściej uŜywane są one do przesuwania
świadomości wtajemniczonych pracowników światła, którzy pełnią rolę
przedniej straŜy przeznaczenia ludzkiego.
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2

Animus –

Animus, jak zostało to przedstawione w Materiałach WingMakers, są
syntetyczną rasą pozaziemską, dąŜącą do stania się przewoźnikami duszy.
Brakuje im biologii i systemu sensorycznego, które umoŜliwiałyby
zakotwiczenie w ciele subtelnych częstotliwości duszy. Chcą oni
przeprojektować przyszłą genetykę swojej rasy w oparciu o genetykę
człowieka. Z racji swoich wyjątkowych zdolności umysłowych, przeniknęli w
szeregi władz ekonomicznych na Ziemi – jako doradcy i specjaliści
technologiczni.

3

Pierwsze Źródło –

Pierwsze Źródło jest świadomością zamieszkującą całość czasu, przestrzeni,
energii, materii, formy, intencji; jak równieŜ całość nie-czasu, nieprzestrzeni, nie-materii, nie-energii, nie-formy, i nie-intencji. Jest to jedyna
świadomość, która jednoczy wszystkie stany istnienia w jedną Istotę. A
Istotą tą jest Pierwsze Źródło. Jest to rosnąca, poszerzająca się i
niewytłumaczalna świadomość, która łączy kolektywne doświadczenie
wszystkich stanów istnienia w spójny plan tworzenia, rozwijania i zasiedlania
królestw stworzenia oraz włączania stworzenia w Rzeczywistość Źródła dom Pierwszego Źródła.

4

Serce Energetyczne –

Wszystkie wymiary przestrzeni przenika fundamentalne pole wibracji czy teŜ
prymat kwantowy. Pole to jest niefizyczne, ale informuje świat fizyczny.
Istnieje ono niezaleŜne od fizycznych struktur egzystencji i wśród nauczycieli
Lyricusa znane jest jako Niepochodne Struktury Informacji (UIS).
UISy są sub-kwantowe i stanowią fundamentalny szkielet dla systemów
Ŝywych jak i materii nieorganicznej. To UIS daje początek polom kwantowym
przenikającym planety, gwiazdy, galaktyki i całość wszechświata. Jest on
polem komunikacyjnym Ŝycia łączącym nielokalne z lokalnym, jednostkę z
kolektywem, jeden z nieskończonością. Serce energetyczne to niefizyczny
komponent UIS, będącym wejściem czy teŜ portalem prowadzącym z UIS do
centrów intuicyjnych i informacyjnych przewoźnika duszy czyli instrumentu
ludzkiego. W pewnym sensie, serce energetyczne jest sub-kwantowym
planem konstrukcyjnym serca fizycznego.

5

Instrument Ludzki –

Instrument ludzki składa się z trzech podstawowych komponentów:
biologicznego (ciało fizyczne), emocjonalnego i mentalnego. Te trzy
wyraziste narzędzia w połączeniu z systemami inteligencji i percepcji,
stanowią wehikuł zindywidualizowanego ducha, gdy ten wchodzi w interakcje
z fizycznym wymiarem czasu, przestrzeni, energii i materii. W terminologii
Lyricusa instrument ludzki określany jako: przewoźnik duszy. PrzewoŜona w
nim świadomość duszy, aktywuje system sensoryczny przewoźnika duszy do
zwiększenia oddziaływania duszy na świat fizyczny.
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6

Inteligencja Źródła –

Inteligencja Źródła jest energią-świadomością Pierwszego Źródła zrzutowaną
na wszystkie światy, wszystkie wymiary, wszystkie rzeczywistości, wszystkie
formy Ŝycia, wszystkie miejsca i całość czasu. W efekcie czego, Inteligencja
Źródła jest „oczami i uszami” Pierwszego Źródła, a jej główną rolą jest
wyraŜanie i podtrzymywanie woli Pierwszego Źródła. Na poziomie bardziej
osobistym, jest ona siłą wyzwalającą energię-inteligencję umoŜliwiającą
przyśpieszenie poszerzania się świadomości i wspieranie tych, którzy pragną
siebie nie ograniczać.

7

Płaty Przedczołowe –

Ten obszar mózgu uwaŜany jest za najnowsze ewolucyjnie rozszerzenie
systemu mózgowego. Funkcjonuje on jako źródło naszych najbardziej
zaawansowanych zdolności intelektualnych, wliczając w to zdolności
obliczeniowe, wnioskowanie, analizowanie, jak równieŜ działanie jako
mózgowe centrum przetwarzania częstotliwości emocjonalnych serca takich
jak empatia, współodczuwanie i miłość. Ponadto, płaty przedczołowe
nadzorują czy teŜ regulują całość systemu mózgowego, udostępniając lub
wstrzymując niŜsze funkcje mózgu odpowiadające za zdolność kierowania
naszymi emocjami i kontrolowania naszych impulsów.

8

[Serce] NiezaleŜny Organ Sensoryczny –
Serce zaczyna formować się w ciele płodu wcześniej niŜ mózg. Ponadto,
serce jest autogeniczne, co oznacza, Ŝe bije niezaleŜnie od sygnałów z
mózgu.

9

[Serce] Pole Elektromagnetyczne –

Pole elektromagnetyczne serca jest w przybliŜeniu 50 razy silniejsze niŜ
mózgu, i promieniuje ono - jako pole elektromagnetyczne o strukturze
toroidalnej – na odległość około 4,5 metra poza ciało. Owe pole elektryczne
jest w stanie ciągłego zmieniania kształtu, falowania, a pomimo to cechuje
go wyjątkowa stabilność jego pola energetycznego. Obecność organiczna
tego pola jest namacalna i ewidentna dla tych, których system sensoryczny
jest dostrojony do najgłębszej częstotliwości serca.
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