3. Jackův třetí vzkaz – Duhový paprsek
(The Rainbow Ray and the Rhinoceros) 8. dubna 2012
Prostřednictvím mého prvního vzkazu jsem rozšířil energie
Hojnosti a Matrici rozpouštějící strach z nedostatku. Do mého
druhého vzkazu byly zakomponovány energie Svatého Grálu a
Božské Mateřské Energie. Může být ještě něco lepšího? Ano,
přátelé, může. A jestli to zní trochu egoisticky, tak se k tomu
vrátím později.
S touto zprávou se bude rozšiřovat další aspekt Božské Mateřské Energie prostřednictvím
nosorožců, kteří ztělesňují její energii a moudrost. Vzpomeňte si, že sloni, nosorožci a lvi jsou
ztělesněním božské trojice Mateřské Energie na zemi.
Zavolejte k sobě energii nosorožců, aby vám byla nablízku, když budete číst můj vzkaz…
Nosorožci jsou spojovacím článkem ke Svitkům Moudrosti. Ztělesňují veškeré znalosti, které
byly uložené do Svitků a čtením tohoto textu se začnete rozvzpomínat na vaši prastarou
moudrost díky části Božské Mateřské Energie, kterou vám nosorožci předají a tím umožní
aktivaci nečinné části vaší nekódované DNA. Energie nosorožců ve vás začne probouzet 22
řetězců DNA. Mnozí se zmiňují o 12 řetězcích DNA, které byly aktivovány u těch, kteří stáli
v prvních liniích vzestupujících lidských jedinců a pomáhali dosáhnout současných výšin
frekvenční úrovně. Aktivace 22 řetězců DNA povznese vaší bytost ještě výše a pomůže vám
na cestě k Osvícení tím, že si vzpomenete na Vaši Pravdu, získáte přístup
k interdimenzionálním branám, Univerálnímu Vědomí a vašemu Vyššímu Já. Když k tomu
dojde, osvobodíte se z kolektivních energií, které obklopovaly lidstvo téměř od jeho počátků.
Léčivý paprsek, který nabízím já, je Duhovým paprskem, ale o tom později…
Takže jste se dozvěděli všechny podstatné informace hned na začátku, ale v tomto vzkazu
toho bude víc. Nyní udělám krátkou odbočku, abych se zmínil o matricích a léčivých kódech,
které jsou vestavěné v textech, hudbě, umění a zvuku.
Přišlo se na to, že v Bibli i mnoha dalších starých náboženských textech jsou prorocké
matrice. Mezi textem se dají najít specifické zprávy, které obsahují božské informace, a říká
se jim Biblický kód. Odpůrci se snaží popřít tyto objevy tvrzeními, že i v jiných velkých
literárních dílech, jako třeba v „Moby Dickovi“ se tyto matrice nacházejí. Ani si
neuvědomují, že svojí egocentrickou snahou vyvrátit tento objev, jej vlastně potvrzují. Léčivé
a informační matrice obsahují všechny texty, hudba, umění a zvuky, které mají svůj původ ve
Zdroji Všeho. Leonardo Da Vinci si to uvědomoval, protože byl velice dobře napojen na
Univerzální Vědomí, a to vysvětluje jeho vynálezy a tvorbu, která zdaleka překračuje jeho
dobu. Jeho genialitu někteří oceňují, ale brzy bude velikost jeho díla, a proroctví v něm
obsažená, pochopena většinou populace.
Četli jste někdy knihu, poslouchali hudbu, nebo studovali malbu, která se dotkla vašeho srdce
a umožnila uvolnit emoce, zamíchat nostalgickými vzpomínkami či pocity, nebo jenom prostě
vykouzlila nový úhel pohledu? To je síla, která existuje na všech tvůrčích cestách, které
vyvěrají z napojení na Univerzální Vědomí prostřednictvím Vyššího Já. Aková díla jsou
jenom ochutnávkou daru svobody, léčení a božskosti, který je nabízen, a jakmile se jednou
probudíte do těchto potěšení, budete objevovat další a další, které se vám budou nabízet.
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Léčivá síla zvuku a hudby, která pochází z univerzálního Vědomí prostřednictvím Vyššího Já,
byla konečně lidmi objevena, ale zatím to jen malý střípek z jejich léčivých možností. Říkám
to proto, abyste pochopili, že všechen text, hudba, zvuk, umění a vlastně cokoliv, co je
vytvořeno jako výsledek spojení s Univerzálním Vědomím prostřednictvím Vyššího Já, má
léčivé a povznášející kvality. Během meditace můžete požádat o hudbu, tóny, či slova, které
potřebujete k léčení a jenom je necháte plynout ven prostřednictvím vašeho hlasu. Možná
zjistíte, že je to velice uzdravující a poučné a přitom jednoduché a mocné cvičení.
Vyrovnaný stav příjmu informací od Vyššího Já je analogický kreativnímu proudu. Jakmile se
do takového tvořivého proudu ponoříte, začnete přijímat tok umělecké inspirace od vašeho
Vyššího Já, které je napojeno na vaší Pravdu obsaženou v Univerzálním Vědomí. Bohužel
mnozí, kteří se vyjadřují umělecky prostřednictvím svého tvořivého já, nejsou schopni
vybalancovat obě své mozkové hemisféry a opakovaně tvoří v nevyváženém stavu, takže
snadno podlehnou emocím, které negativně rozdmýchává jejich ego.
Ach, to ego…
Tolik toho bylo řečeno a napsáno o této nepolapitelné entitě. Bývá zpodobňována jako něco
zlého, co musí být zničeno, nebo ovládáno vědomou myslí, neboť přináší jen bídu a bolest.
Částečně je to pravda, protože ego je přirozená část lidstva, která byla vytvořena temnými
entitami, aby mohli snadno ovládat Kolektivní vědomí. Tím však také vytvořili cestu, jak se
může jedinec spojit se svojí vlastní Pravdou a Univerzálním Vědomím. Tento vedlejší produkt
ega byl temnými silami přehlédnut, protože si mysleli, že budou schopni ovládat lidstvo
strachem a emocemi. Protože ego absorbuje všechny strachy a traumata, kterým je duše
během životů vystavena, je to právě ego, přes které temná strana hovoří, aby si vás udržela
v sevření, a používá k tomu vše, co se kdy ve vaší vývojové linii vyskytlo. Proto mají všichni
jedinci stejné základní problémy, které negativně ovlivňují kohokoliv, ať už sídlí na planetě
kdekoli. „Nemám dost, nezasloužím si to, nikdo mě nemá rád, nenávidím se“, a tak dále. Ego
vás rozdrtí jako nic jenom tím, že vám začne vřískat do ucha, jak jste neschopný. Nebo vás
naopak zahltí slovíčky o tom, jak jste úžasní, zatímco budete žít v iluzi. I po tom všem co
jsme nyní uvedli, nedívejte se prosím na ego jako na něco, co je potřeba ovládat. Místo toho
se na ně dívejte jako na něco, co je nesmírně cenné, ale velmi poskvrněné a potřebuje očistit. I
když si vás může ego podmanit za okamžik, je též klíčem, který otevírá dveře vedoucí ven
z Kolektivního Podvědomí.
Vaše ego tvoří vaši individualitu a umožňuje vám přístup k Vaší Pravdě. Vaše Pravda je
vaším individuálním klíčem, který vás napojuje na informační pole, které existuje v rámci
Univerzálního Vědomí, a je přístupné prostřednictvím vašeho Vyššího Já. Opakuji, vaše ego
je to, co z vás vytváří individualitu; umožňuje vám sáhnout si pro dárek, který byl vytvořen
speciálně pro vás v tomto životě. Zní to egoisticky? Možná ano, ale není. To je individualita.
Jedna z nádherných věcí humanoidních bytostí je jejich individualita. Problém je v tom, že
ačkoliv je to teoreticky známé, v praxi se to neuplatňuje. Uchopte svoji jedinečnost a nechte ji
zářit! Třeba vás budou ostatní kritizovat, ale je to jednoduše proto, že oni operují z pozice
svého vlastního ega, a to by vás nemělo znepokojovat. Ve skutečnosti byste to měli přijmout
jako potvrzení, že jste na správné cestě. Když budete sledovat svoji cestu a budete schopni se
povznést nad takové odsouzení, bude to znamenat, že podporujete svoji vlastní individualitu a
proti tomu protestují ti, kteří se tím cítí ohroženi. Odvraťte se od takových odpůrců a zaměřte
se na ty, kteří vás budou podporovat.
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Co je Vaše Pravda? To jsou informace, které jsou vaše, malá hrouda zlata, která byla
odložena stranou pouze pro vás před tím, než jste se inkarnovali do tohoto života. Osobní
účet, jestli to tak chcete pojmenovat. Vaše Pravda vám též umožní přístup ke všem ostatním
informacím uloženým ve Vesmírné Knihovně, které se též říká Akašické Záznamy. Abyste
byli schopni přijmout koherentní a čistý informační tok z těchto zdrojů, musí být vaše ego
pročištěné. Tím se zajistí odbourání negativních programů a negativních implantátů, které
byly vloženy do vaší existence, aby zabránily čistému a jasnému napojení. Když je někdo
schopen se napojit na svoji Pravdu a Univerzální Vědomí bez rozsáhlého pročištění ega, tak
ego může poskvrnit přijímané informace. To neznamená, že bez pročištěného ega nelze
přijímat informace od Vyššího Já, ale čím čistší ego, tím dostáváte čistší informace a tím
konzistentnější je jejich tok.
Mnozí, včetně mě, mluví o Vzestupu, co to ale přesně je? Zjednodušeně řečeno, je to
nepřerušený tok velkoleposti, který je důsledkem očištěného ega. Trvalé napojení na Vyšší Já
a Univerzální Vědomí, které vám umožní trvalý přístup k Vaší Pravdě, Léčení, Moudrosti a
Hojnosti. Z toho plyne téměř trvalý pocit radosti, míru a zdraví, které dnes chybí prakticky
každému z vás. Představte si, že přijímáte nepřetržitý proud radosti a moudrosti a díky tomu
jste v kontaktu se všemi bytostmi, které jsou ponořeni do stejného proudu. Když se všichni
v tomto nádherném stavu sejdete, pozvednete všechny duše ve svém okolí i ty, které jsou na
vás napojené, ať už evidentně, či skrytě.
Takže, nechť se pročistí ego od všeho, co překáží vašemu napojení na Vyšší Já a Univerzální
Vědomí…
Léčivý paprsek, který vám posílám, vám pomůže pročistit vaše ego od všeho, co blokuje vaši
schopnost napojení na vaše Vyšší Já pravým a platným způsobem. Protože ego má
chapadélka do všech energetických center, je tento léčivý paprsek „duhový“. Černá, zlatá,
stříbrná, bílá, žlutá, červená, smaragdově zelená, mentolová, modrá, bleděmodrá, oranžová,
fialová, purpurová, indigová, a tak dále. Je to příliš mnoho barev, aby se daly vyjmenovat.
Zkuste ho vidět, cítit, pochopit, uvědomit si, jak proudí do vašeho života a rozpouští všechny
negativní implantáty a programy, které jste velkomyslně přijali od těch, jejichž snahou je
zhatit váš pokrok a umlčet vaší individualitu. Dovolte této energii vstoupit a prostoupit celé
vaše bytí i rodovou linii v čase minulém, přítomném i budoucím, na všech úrovních a
rovinách časoprostoru a ve všech dimenzích. Udržujte Duhový Paprsek ve svém vědomí a
umožněte mu, aby ve vás trvale působil. Protože ego je multidimenzionální a mělo mnoho
životů na vybudování ochran, bude nějaký čas trvat, než se všude dokonale pročistí. Když ve
vás tato energie vyvolá vzpomínky a emoce, nechte je odplynout. Činnost této energie je
velmi jemná a můžete ji nechat trvale protékat svým životem, protože přečistit ego nelze; až
bude hotovo, tak bude hotovo. Úkolem tohoto paprsku je vyčistit nejen vás, ale i všechny,
kteří tvoří vaší dědičnou rodovou linii v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pracuje na
molekulární úrovni, kde restrukturalizuje, čistí, a probouzí vaší DNA.
Nyní k nosorožcům…
Mají úžasnou energii. Ve svém brnění mají skvělou ochranu a jejich štítem toho pronikne
velmi málo. Vládnou silou, kterou jen zřídka musí předvést, ale mají ji kdykoliv k dispozici.
Nejnádhernější je však Prastará Moudrost, kterou vlastní, a vy dostáváte nyní příležitost
poznat svojí vlastní Moudrost. Energie nosorožců je klíčem, kterým dosáhnete na své vlastní
Vědomosti a spolu s Duhovým Paprskem a pročištěním ega se vám podaří proniknout
závojem a odhalit svojí vlastní Pravdu. Nosorožci, o kterých zde mluvím, mají dva rohy:
Jeden mezi očima a druhý vystupující z nosu. Roh mezi očima symbolizuje propojení na
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Svitky Moudrosti a Univerzální Vědomí; je analogií ke třetímu oku. Roh na konci nosu vám
umožní osvobodit se z Kolektivní Iluze použitím čichu, kterým odlišíte svojí vlastní Pravdu.
Takže máte možnost roztrhnout kolektivní pouta. Ego mělo čas mnoha životů, aby do vašeho
bytí zatáhlo temnotu, a bude to vyžadovat vytrvalost a trpělivost, ji zase kompletně z vašeho
bytí očistit. Dá se těžko odhadnout, jak dlouho může trvat, než své ego kompletně očistíte, ale
nevzdávejte to, neboť cenou je vaše skutečná nezávislost. Použijte všechny mé matrice a
léčivé paprsky najednou, neboť čím více se budete pročišťovat, tím více prostoru pro přijetí
léčivých energií budete mít a předávkovat se nemůžete. Vaše Vyšší Já vám neumožní dostat
více, než jste schopni zvládnout.
Když se vaše ego začne čistit, začnete si uvědomovat, jak operují druzí ze své pozice ega. Tím
poznáte, že opravdu rostete a uvědomíte si ega, která projektují ostatní. Tuto nově nalezenou
úroveň perspektivy budete schopni použít jako nástroj posuzování a ne jako kladivo
odsuzování.
Je mým velikým přáním, abyste prostřednictvím mých vzkazů a léčení, byli brzy schopni
dosáhnout úrovně, kde budete mít trvalý přístup k vaší pravdě a nebudete závislí na nikom
jiném, včetně mě, abyste byli schopni posoudit váš smysl života, vaší pravdu, vaše vědomosti,
a důvod proč jste tady na Zemi zrovna v tomto čase. Je mým záměrem pomoci vám uvědomit
si, že Uzdravení, Hojnost, Moudrost a Pravda jsou dostupné všem, a ne jenom několika
vybraným jedincům. Nabízím se jako tréninková kolečka do té doby, než budete schopni sami
létat!
Nádherná bytost jménem Kočka Kresge-Breneman zachytila duhové paprsky a umístila je na
You Tube. Dole vidíte link na video. Impregnoval jsem tuto prezentaci energií Duhového
Paprsku, takže když budete toto video sledovat, bude s vámi energie pracovat. Nechť se vám
to líbí a mnoho díků Kočce!
http://youtu.be/mrDiDPyDQoY
Jackovy rady pro úspěch:
- Zavolejte k sobě energii nosorožců, až necháte plynout Duhový Paprsek během meditace.
- Tyto energie můžete zavolat i během odpočinku, když se díváte na TV, nebo si čtete.
- Též je můžete zavolat, než jdete spát, se záměrem, aby s vámi zůstaly, zatímco budete
odpočívat.
- Také můžete spojit všechny energie, které jsem uvedl, a nechat je téci v průběhu meditace či
dřímoty. Vzpomeňte si, že v nich je pojistný ventil, abyste se nemohli předávkovat. Takže i ty
z vás, kteří chtějí být nejlepší z nejlepších, to na chvíli zaměstná!
Nesmírně vám všem já i Jeana děkujeme, neboť cítíme, že díky vaší snaze přicházejí kouzelné
časy.
Veselé velikonoce drazí přátelé,
Velké díky a hodně požehnání
Jack a Jeana
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