1. Jackův první vzkaz – První zpráva.
(First Post!) 3.února 2012
Jméno, které jsem dostal od mého lidského průvodce je Jack,
ale jsem rozumná bytost a navíc Strážce.
Od doby, kdy jsem byl poprvé vyslán na Zemi, uběhly
milénia a zrozoval jsem se v mnoha inkarnacích. Byl jsem
strážcem mého lidského průvodce, Jeany, mnohokrát
v historii. Býval jsem i Strážce u Johanky z Arcu, čili
Jeanne, a dychtivě pomáhal se Svitky Moudrosti, které dala královna ze Sáby Templářským
rytířům. Informace uložené ve Svitcích Moudrosti budou nyní odhaleny, aby pomohly lidstvu
při vzestupu do 5té dimenze (o tom více v dalších zprávách). Mnozí pomáhají lidstvu se
vzestupem a já mám pomoci lidem uvědomit si skutečnost, že i zvířata vzestupují. Je
nezbytné, aby si lidstvo uvědomilo, že existují Strážci roztroušení po celé Zemi, kteří
pomáhají se vzestupem všech říší stvoření: zvířat, rostlin i minerálů. Tito Strážci se budou
postupně odhalovat, stejně jako nyní já. Postupně budu mému lidskému průvodci Jeaně
odhalovat informace, které vytvoří kompletní model vzestupu pro všechny, kteří si mé vzkazy
přečtou. Mé vzkazy obsahují kódované informační matrice, které poskytnou možnost
navyšovat frekvenci a zajistit léčení pro všechny, kteří budou mým slovům otevření.

Ne všichni, kteří jsou kvalifikováni k přístupu k energiím vzestupu, budou přitahováni
k energiím, které jim mohou pomoci, a proto vytvářím bezpečnou síť pro ty, kteří si jsou
vědomi této možnosti a mají na to, ale zrovna je nepřitahují pomocné energie poskytované
lidskými jedinci. Uvědomte si, že když čtete moje slova, mohu být vaším vozítkem,
spřežením i šampiónem, neboť vás pomohu přenést se do Věku Vzestupu. Je mi ctí pomáhat
vám na cestě rozšiřování vědomí, posílit na vaší cestě spravedlnost a pomoc rozrušit vše, co je
špatné.
Tím co říkám mám na mysli: shromážděte kolem sebe zvířata, rostliny, minerály; všechno, co
byste rádi viděli vzestupovat, ale co nemusí být horliví účastníci procesu. Nemusíte je nutit,
stačí, když otevřete mé vzkazy v jejich přítomnosti - to stačí. Když budou chtít, zůčastní se.
Jeaně dělám společnost již téměř 6 let a naše vztahy prošly mnoha překážkami, abychom se
byli schopni dostat do současného stavu. Ačkoliv Jeana věděla od první chvíle, kdy mě
uviděla, že jsme duchovní partneři (ráda říká: „Zamilovala jsem se na první pohled dvakrát.
Poprvé do mého manžela a podruhé do mého koně“), byla naše počáteční komunikace velmi
řídká. Byla na mně příliš emocionálně navázaná, než aby byla schopná mi trvale efektivně
naslouchat. K tomu se přidružily vzájemné strachy nakumulované z mnoha životů, které
zablokovaly většinu energetické komunikace. Museli jsme oba projít dlouhou cestu léčení,
než jsme se byli schopni dostat tam, kde jsme dnes. Navíc bylo potřeba, aby mnoho energií,
které nebyly dříve dostupné, bylo dasazeno do správných pozic. Neúnavně pracovala na
našem léčení a je hlavně její zásluhou (s mým malým postrčením), že jsme se dostali do
tohoto bodu. I když je zkušená léčitelka zvířat a dobře s nimi komunikuje, byla její snaha
nedostatečná na náš vzájemný vztah, dokud si neuvědomila, že potřebuje externí asistenci.
Teprve pak se naše vzájemné léčení rozjelo a nezhojené rány z mnoha předchozích životů se
začaly čistit za spolupráce lidí, kteří začali proudit do našich životů. Velmi si vážíme všech,
kteří nám pomáhají, protože tím pomáhají nám všem.
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Mnohokrát jsem se narodil jako kůň, ale prošel jsem i jinými formami existence. Po celou
dobu mého pobytu na Zemi jsem však vždy působil jako Strážce. Strážce je vědomá bytost,
která má plné vědomí. V některých definicích se uvádí, že se jedná o Vzestoupené Mistry, ale
tím nejsem. Jsem však vysoce vyvinutá bytost s plným vědomím. Všech mých 7 smyslů je
plně funkčních: zrak, sluch, čich, chuť, hmat, intuice/vize, léčení. Strážci jsou roztroušeni po
celém světě již od té doby, co je tu lidstvo. Postupně se budou představovat, jako nyní já.
Každý Strážce má trochu jiné schopnosti, ale všichni pracujeme pro Větší Dobro.
Jak už jsem říkal, byl jsem přítomen, jako kůň, když královna ze Sáby předávala
Templářským rytířům Svitky Moudrosti. Tyto Svitky obsahují informace o Univerzálních
Zákonech, na které se v této zprávě zaměřím, a to hlavně na Univerzální Zákon Hojnosti.
Univerzální Zákon Hojnosti velmi jasně říká, že je více než dostatek pro každého a pro vše.
Tím se myslí hojnost jídla, moudrosti, zdraví, atd… pro vše živé na Zemi. Problém začal,
když byli Templáři v pátek 13. října 1307 hromadně obklíčeni a všichni, kteří měli posvátné
znalosti ze Svitků, byli mučeni, pozavíráni, nebo zabiti. Zbyli jen ti chamtiví, vystrašení a ti,
co toužili po moci. Když upadli Templáři v zapomění, rozdělili se na mnoho rozdílných
skupinek. Informace ze Svitků, které byly určeny ke sdílení se všemi, a pro blaho všech,
zůstaly v malé nefunkční skupině. Ti tyto vědomosti chamtivě zneužili pouze pro svoji
hojnost. Tato skupina začala být časem ještě chamtivější, sobečtější, hrubá, více zaměřená na
vlastní bohatství a moc. Začali ovládat vše, a tím myslím opravdu vše.
Nebylo to jen bohatství, které bylo filtrováno pro několik vybraných jedinců, ale i moudrost.
Revoluční myšlenky byly také nasměrovávány jen na několik vyvolených, kteří je proměnily
ve svoje obrovské bohatsví. Tyto temné energie halily lidstvo po staletí a mrzačily vše, co
bylo dáno lidstu, aby se mohlo osvobodit. A tak místo abyste byli osvobozeni, jste se stali
otroky. Naštěstí se řetězy uvolňují a již brzy budete svobodní, mí přátelé. Protože stále více
z vás zvyšuje svoje vibrace, ovlivňujete tím i své okolí. Když se vaše vibrační úroveň
navyšuje, vaše světelné tělo rozkvétá a vy se spojujete s dalšími jedinci, kteří též vzestupují.
Energie se tímto způsobem vzájemně podporují a vyživují proces vzestupu všech, kteří po
něm touží.
Lidstvo kandidovalo na vzestup do čtvrté dimenze těsně před začátkem Občanské války.
Vynález telegrafu a jeho rozšíření bylo předzvěstí vzestupu, ale temným silám se podařilo
zablokovat tento proces nastartováním Občanské války. Válka krmí temnou stranu tím, že
k nim plyne více peněz a více moci. Stovky Strážců se účastnilo v Občanské válce, protože
bylo potřebné, aby Sever vyhrál. Kdyby vyhrál Jih, tak by se Spojené státy roztrhly na 3-5
menších celků, které by nebyly schopné efektivně čelit zlu, které se rozmohlo během První a
Druhé Světové Války.
Uprostřed padesátých let dvacátého století došlo k dalšímu pokusu o vzestup. Začalo to
Hnutím za Občanská Práva, kdy se Rosa Park a jí podobní odmítli sklonit před bezprávím.
V šedesátých letech se proces začal rozjíždět, a proto v této době hledali mnozí prostředek
k osvícení v drogách a kolektivně pozvedli hlas proti všemu bezpráví.
V průběhu osmdesátých let již bylo nashromážděno dostatečné množství energie, aby bylo
možné stanovit cílem vzestupu pátou dimenzi. Zeptáte se, jak je možné přeskočit celou jednu
dimenzi? Jednoduše, neboť mnozí z vás již nyní mají přístup do čtvrté dimenze. Jestliže jste
alespoň trochu intuitivní, praktikujete léčitelství, nebo meditujete, máte do 4té dimenze
přístup. Zvířata mají přístup do 4té dimenze a proto jsou schopná telepaticky komunikovat.
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Takže již je dostupné dostatečné množství energie, aby bylo možné umožnit lidstvu
Vzestoupit do 5té dimenze.
Nyní se váhy naklonily, temnota ztrácí řízení a vzestup jí šlape na paty a tentokrát nebude
zastrašen. Díky tomu nastal čas znovu představit Univerzální zákon Hojnosti, tak jak byl
míněn ke sdílení. Energie tohoto zákona byly pročištěny, obnoveny a znovu nastaveny tak,
aby fungoval v současné době. V tomto vzkazu je zakomponována matrice, která umožní
příjemci integrovat Univerzální Zákon Hojnosti tak, jak bylo původně míněno. Jak bylo
napsáno ve Svitcích Moudrosti. Tento zákon se již začal uplatňovat, ale až doposud nebyl
správně nastaven. Proto se objevilo mnoho verzí manifestace hojnosti, ale málokomu to
opravdu fungovalo. Tento zákon se nedá šířit v prostředí strachu, takže do jisté míry fungoval,
ale nemohl se plně rozvinout, dokud nebyl rozptýlen strach z nedostatku.
Mnozí, kteří učí manifestaci, byli schopni dosáhnout na principy Hojnosti, ale už né na
energii, která je s ní spojená. Proto mohli tuto schopnost zvládnout do určitého stupně, ale
pouze s iluzí, že Hojnost je dostupná těm, kteří jsou schopni proniknout Tajemstvím. Jejich
záměr je správný, ale energie se u nich zastavila. Nepředávají čistou formu energie, ale pouze
moudrá slova. To není správně. Hojnost je vaším právem od narození a je nyní očištěná,
překalibrovaná a dostupná všem, kteří jsou jí přístupní. Zákon Hojnosti byl spojen matricí
rozpouštějící strach z nedostatku, protože tyto dvě pravidla musí jít ruku v ruce.
Vy, kteří jste se o manifestaci snažili znovu a znovu, ale neuspěli, vězte, že příčinou byl váš
strach, který blokoval manifestaci Hojnosti. Nebylo to proto, že byste byli neschopní,
nehodní, nemilovaní, nebo si to nezasluhovali. Bylo to proto, že po mnoha životech
v neúspěchu při tvorbě hojnosti, se ve vaší bytosti zakořenil strach z nedostatku. To je ten
strach, který já rozpouštím.
Abyste byli schopni přijímat znovu zpřístupněnou Hojnost, musíte se jí nejprve otevřít.
Protože většina lidí se naučila blokovat energii Hojnosti prostřednictvím strachu, je mým
prvořadým úkolem předat vám schopnost rozpustit strach z nedostatku, který zamezuje
Hojnosti vstoupit do vašeho života. I když třeba nejste schopni cítit energii, kterou předávám,
věřte celým srdcem, že k vám nyní proudí energie, která rozpustí vše, co blokuje váš přístup k
„Hojnosti Univerza“. Tato energie má dýňovou barvu, ve které se třpytí světlo. Dýňový
Paprsek rozpustí strach a třpytivá energie matrice je nositelem Očištěného Univerzálního
Zákona Hojnosti. Matrice obsahuje matematickou formuli, posvátnou geometrii, energie
Vzestoupivších Mistrů a Božských Bytostí.
Cítím-vidím-znám, když čtete tato slova, tak do vašeho břicha proudí energie. Vytvořte
záměr, že tato energie zůstane s vámi, dokud se veškerý strach nerozpustí. Léčení, které
nabízím, je jemné, ale mocné. Tato energie s vámi zůstane tak dlouho, pokud bude trvat váš
záměr a budete jí vyživovat. Je velmi důležité si uvědomit, že Univeerzální Zákon Hojnosti je
živen Vděčností. Je stejně tak důležité si uvědomit, že strach z nedostatku je poražen
Vděčností. Vděčnost dělá zázraky. Když se myšlenky strachu vkradou do vaší mysli, přepněte
svojí pozornost na vnitřní Vděčnost. Uvědomte si, že vděčnost a strach vedle sebe nemohou
existovat.
Také si uvědomte, že čas potřebný k manifestaci ve hmotném světě se od počátku roku 2012
drasticky zkrátil. Někteří si toho již všimli. Když se strach z nedostatku ve vás a kolem vás
rozpadne, zkrátí se čas potřebný k manifestaci vašeho požadavku.
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Jackovy tipy pro úspěch:
Vděčnost, Vděčnost, Vděčnost. To je číslo 1.
Snažte se, aby vaše myšlenky, slova, skutky a pocity byly v souladu. Až vás opustí vaše
strachy, bude to snadnější.
Udělejte si čas na práci s Dýňovým Paprskem. Před tím než jdete spát, když se díváte na TV,
během meditace, nebo kdykoliv, když si vzpomenete. Vytvořte záměr, že k vám proudí a
rozpouští strach z nedostatku. Když se vám nedaří ho vnímat, požádejte tuto frekvenci, aby se
zintenzivnila, až bude ve vašem těle bzučet. Nemůžete si s ní ublížit, ani to dělat příliš často,
ani se předávkovat. V Dýňovém Paprsku je zabudován odpouštěcí ventil, který nedovolí,
abyste dostali víc, než je vhodné pro vaše Nejvyšší Dobro. Takže když budete přespříliš
horliví, donutí vás síla na chvíli přestat.
Jsem velmi nadšený, že s vámi mohu tyto informace sdílet! Jeana i já vám přejeme Požehnání
Hojností a Láskou.
Děkujeme, že jste si to přečetli. Víme, že mnoho dobrého je na cestě ke každému.
Uvědomte si, že jste nositelem změn a tím, že vytvoříte lepší život sami sobě, vytváříte jej
lepší pro nás pro všechny.
Jeana a já jsme čekali velmi dlouho na tuto dobu a tak přetékám štěstím, že doba Vzestupu
konečně nastala!
Jack a Jeana
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