PLANETA ZEMĚ ZVYŠUJE SVÉ VIBRACE
CO JE ASCENSION

Země se ve svém vývoji dostala do bodu, kdy je připravena přejít do vyšších vibračních
frekvencí. Je to běţná součást evoluce veškerého ţivota ve vesmíru. Tento proces se
nazývá vzestup planety.
Vzestup je proces posunu vědomí, kdy dochází ke zvýšení všech niţších částí těla
(fyzického, emocionálního, mentálního, duchovního) k plnému vědomí přítomnosti
v přítomném okamţiku. Vzestoupení je zvýšení vědomí na nový stupeň existence, posun
ze 3d reality do 5. dimenze a dál.
Ascension je fyzické, emocionální, mentální a duchovní zvýšení vibrační frekvence všech
niţších těl do jednoho světelného a láskyplného pole.
Jsme posunuti z jedné dimenzionální reality ke druhé, méně se jiţ zaměřujeme na své
fyzické přeţití a zvyšujeme vibrační formy světelného těla. Kdyţ si neustále udrţujeme
láskyplné vibrace, zaţíváme v těle nárůst vibračních frekvencí 5. dimenze – lásky a
kreativity.
Ascension je plné bytí ve fyzickém těle vibrujícím na nejvyššími moţnými vibracemi.
Kdyţ naše energetické vibrace dosáhnou určité světelné frekvence, dochází k posunu.
Kaţdý na Zemi se nyní můţe rozhodnout, zda se ztotoţní s boţským řádem a vstoupí do
frekvencí 5. dimenze, nebo bude pokračovat ve vzdělávání ve 3dimenzi.

Třídimenzionální učení v sobě zahrnuje proţívání mnoha různých situací, které nám
pomohou naučit se větší moudrosti a lásce.
Vzestup je osobní i planetární. Země a všichni její obyvatelé jsou v procesu přeměny
hustoty ve světlo, naše 4 těla se mění do jednoho světelného láskyplného těla. Planeta
Země se nachází v procesu přeměny do Nové Země, kde láska, jednota a mír jsou
všeobecně platnými normami.
Vzestoupení se děje tehdy, kdyţ jsou všechna 4 niţší těla v dokonalé rovnováze a
dokonalém spojení s Vyšším Já / Duší. To nastane, kdyţ jsou negativní myšlenky a
emoce jako strach, nenávist a hněv přeměněny na lásku, laskavost a soucit. Vzestoupení
není místo, ale stav bytí. Při ascension neopouštíme své fyzické tělo, abychom našli lepší
realitu, ale proces dostat se do svého středu, „domů“ je plně ţitý v ţivém těle
v radostném ţití plné sdílení této radosti s ostatními, k rozvzpomenutí si toho, kdo
skutečně jsou.
Změna je jediná věc, která je neměnná jak v tomto světě, tak i v celém vesmíru. Pokud
nechceme přijmout změnu, a v dané situaci stagnujeme, zaţíváme zbytečnou bolest.
Naše bolest je důsledkem hledání této nezměnitelné skutečnosti v tomto proměnlivém
světě.
Co máme udělat proto, aby bylo zvýšeno vědomí lidstva? Kaţdý z nás má svůj ideální
způsob bytí, který přináší kolektivnímu vědomí nové způsoby cítění. Ţije-li kaţdý z nás
tím nejlepším způsobem, jakým umíme, pak to ovlivní lidstvo i planetu a pozvedne nás
všechny do nového paradigmatu.
Pro vzestup uţ nemusíme opouštět naše těla. Můţeme zvýšit své vibrace a fyzicky přejít
do vyšších říší světla.
Fyzické tělo představuje 3.dimenzi, emocionální tělo 4. dimenzi, mentální tělo 5.dimenzi
a duchovní tělo 6 dimenzi a víc. Mentální tělo je spojeno s fyzickým tělem a emocionální
tělo s duchovním tělem. Při posunu z 3. do 5 dimenze a dále musíme projít 4d a jediný
způsob jak to udělat je přes naše emocionální tělo a vyjádření nejvyšší emoce – lásky.
Jinými slovy, nemůţeme vzestoupit pomocí našeho intelektu, ale pomocí pocitu, ţe tento
proces je naše cesta.
Negativní myšlenky jsou zakotveny ve třetí dimenzi. A kdyţ je odmítáme nechat jít,
podvědomě říkáme: „raději si nechám staré rány, neţ bych se posunu dál“.
Opouštíme třetí rozměr i čas a míříme do pátého rozměru věčného okamţiku. V 5.
dimenzi jiţ nepůsobí čas, v páté dimenzi neexistuje učení se. Vzhledem k tomu, ţe Země
zvyšuje své vibrace, čas se postupně „ztrácí“.
Stáváme se pětidimenzionálními bytostmi, nezaměřující se jiţ na fyzické přeţití, ale na
zvyšování vibračních forem světelného těla. Postupujeme od jedné dimenze reality ke
druhé. Tento vzestup je všezahrnující, všechny naše myšlenky, pocity a činy jsou
posunuty do 5. dimenzionálního vědomí. Být ve svém středu je začátek a předpoklad
bytí v 5. rozměru ţivota, přijímat všechny stejně, jací jsou, milovat bezpodmínečnou
láskou a prociťovat dechem lásku v našem středu.

Klíčem k ţivotu v páté dimenzi je spojit se opět se svým srdečním centrem. Kdykoliv si
vědomě uvědomíte své chyby, souzení sebe i druhých, to je klíčem k návratu do srdce.
Pokaţdé, kdyţ vědomě měníme naše negativní myšlenky a pocity na kladné, můţeme
přeprogramovat naše podvědomí na ţivot v srdci, 5.dimenzi.
Jednou z největších výzev pro naše srdce je, kdyţ nastane krizová situace v ţivotě našich
milovaných. V takových situacích je nejlepší zůstat v klidu a jen poslouchat. Vše, co
potřebují je vaše milující pozornost. Mohou potřebovat vaši radu, ale jen proto, aby byli
podpoření v pocitu, ţe jsou vyslyšeni a pochopeni.
Ţití v 5. rozměru lidského ţivota neznamená, ţe se vše kolem nás automaticky změní.
Pořád jsme součástí tohoto světa. Svět se nám jeví stejně jako byl dřív, ale cítíme se
v něm rozdílně. Vidíme svět dokonalý, jak je, aniţ bychom chtěli cokoliv měnit, to značí
vyjadřování lásky existenci v tomto světě a tomuto světu.
Máme moţnost vyuţít kaţdého okamţiku k duchovnímu růstu, nebo se můţeme
rozhodnout, ţe jsme se stali oběťmi, které ţijí ve třetím rozměru a reagovat vztekem,
strachem… Anebo radostí k měnícím se okolnostem. Pokud se rozhodneme stát
člověkem páté dimenze, dozvíme se, jak zůstat soustředěný, a jak nevydávat energii
situacím „z jednoho citového extrému do jiného extrému“.
Ve vědomí páté dimenze vše, co vyšleme, se nám desetinásobně vrátí. Funguje zde
„instantní karma“. To znamená, ţe jakákoliv negativní myšlenka nebo bezduchá akce se
k nám okamţitě odrazí zpět jako bumerang. Instantní karma nám dává příleţitost
okamţitě vyrovnat chyby a dluhy. Na tuto úroveň se dostaneme tehdy, kdyţ ţijeme svůj
ţivot ve sluţbě druhým a kdyţ se ptáme: „jaká je nejlepší věc, kterou mohu pro druhé
udělat?“ je to nejlepší způsob, jakým můţu fungovat, jak to můţu vytvořit?“ Kdyţ toto
cítíme, proţíváme stav páté dimenze.
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