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RESPOSTAS DE UM ALIENÍGENA DE ANDROMEDA GALAXY 

Este conteúdo tem direitos autorais do Atlanticobr©, canal Captain Bill, transmitido no site do YouTube. 

Este é o livro da versão escrita dos vídeos Mythi©. A redistribuição ou impressão comercial será tratada como 

crime de apropriação indevida de direitos. 

A publicação não é permitida sem a cessão prévia de direitos. Este é um resumo dos encontros com um alienígena 

vindo de um planeta na galáxia de Andrômeda. Essas reuniões são uma cortesia de www.mythi.com.br, o 

verdadeiro proprietário das informações fornecidas nos vídeos, veiculadas pelo YouTube 

Canal AtlanticoBR©. 

“O primeiro encontro aconteceu uma noite por acaso (pelo menos aparentemente) em uma noite no litoral, em 

local freqüentado por pescadores. A conversa começou normalmente, sem primeiro perceber quem ele era. 

Durante a conversa, ficou claro que ele era uma pessoa de fora do planeta Terra. As primeiras perguntas e 

respostas desta série foram muito gerais. Depois de algumas reuniões, as questões começou a ter conotações 

mais específicas. " 

 
Mythi 

A imagem dele sofreu algumas transformações ao longo dos anos, uma vez que era apenas uma ilustração de 

referência. Esta imagem colocada no mês de abril de 2015 é a aparência correta de nosso amigo Mythi, para que 

possa ser reconhecida por qualquer pessoa em caso de um possível contato futuro. 

http://www.mythi.com.br/
https://www.youtube.com/user/atlanticobr/featured
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Abaixo estão os transcrições completas dos vídeos transmitidos pelo Capitão Bill e informações complementares. 

Importante Nota:  

Até o vídeo 96, o sistema Nibiru, entre outros, representava uma ameaça ao nosso sistema solar; depois 

dessa data, ele foi desviado para não causar destruição em massa nessa colônia em ascensão. Portanto, 

lembre-se disso ao ler este PDF da coleção de perguntas e respostas. Os eventos mudam de acordo com 

as necessidades supervisionadas pela Comunidade Galáctica. 

Vídeo 01 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo 1 - 10 de setembro de 2010. 

Q - O planeta Terra está passando por uma transformação no futuro próximo? 

- Sim, a Terra está no limiar de uma mudança de Era. Todos os planetas com a possibilidade de colonização 
definiram suas épocas de desenvolvimento e mudanças cíclicas. 

Q - Qual é a origem dos seres humanos da Terra e quando realmente começou?  

- O humanóide terráqueo é um composto de várias raças de humanóides que foram transferidos de outros 
planetas que mudaram a Era nos tempos antigos, permitindo o desenvolvimento na Terra que estava no início de 
uma Era propensa à colonização por humanóides. A Terra teve muitos ciclos de experiências humanóides, desde o 
período cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. Existem muitos tópicos no folclore doutrinário que 
mencionam esses humanóides como exilados de Capella, descendentes de Anunaquis, etc ... De fato, todos os 
diferentes grupos étnicos encontrados hoje na Terra vieram de diferentes lugares do universo para viver e 
prosperar neste mundo. Era que está terminando agora, vivendo no planeta Terra com o único objetivo de 
integração em uma comunidade maior. Como a Terra, existem centenas de milhões de planetas servindo como 
berços das civilizações humanóides. 

Q - O ser humano da Terra pode ser transferido para outro planeta? 

- Sim, cada planeta possui uma radiação específica em seu estado de desenvolvimento (idades), chamada por 
alguns como "aura" para facilitar o entendimento. Esse campo de radiação permite que humanóides sintonizados 
na mesma frequência sejam atraídos para incorporar nesses planetas nos grupos étnicos mais próximos de sua 
vibração. Os historiadores são fascinados pelos maias, astecas, incas, egípcios, sumérios, vedas e outras 
civilizações que expressaram um conhecimento incrível de engenharia, astronomia e matemática, como pode ser 
respondido por esse princípio. Raças humanóides que, por causa de sua frequência, não mais ressoavam no 
planeta Terra, foram transferidas para um planeta cuja ressonância os atraiu a reencarnar em outros grupos 
étnicos mais desenvolvidos na época. 

Q - O que aconteceu com os animais que se extinguiram no planeta nesta Era? 

- Durante as várias épocas da Terra, muitos tipos de animais foram levados por suas respectivas frequências para 
renascer em outros ambientes. O exemplo mais recente é como os dinossauros não foram exterminados pelo 
cataclismo generalizado, como é suposto ser pelos cientistas. Havia milhões de reptilianos gigantes no planeta até 
aprox. 32.000 anos atrás ealguns se extinguiram tão recentemente quanto alguns séculos atrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=QG9Yh8MsPiY&list=PL367DBA4B8836F09B&index=2
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- A grande maioria foi literalmente levada pelos "pastores galácticos", assim como os pastores trocam seus 
rebanhos pastando aqui no planeta Terra. Explicando, os animais irracionais são grupos étnicos coletivos, e cada 
um não tem sua própria identidade como indivíduo. Eles precisam ser supervisionados e transferidos de um lugar 
para outro, de acordo com a realidade vibracional de suas etnias. 

- Os dinossauros ainda estão vivos e ativos em outros planetas que são mais propícios à sua sobrevivência. Por que 
os arqueólogos encontraram tão poucos espécimes fósseis se havia milhões deles andando por aqui? Não 
devemos encontrar ossos de dinossauro em todos os lugares com facilidade? Isso se deve ao fato de que os poucos 
encontrados nas escavações morreram de causas naturais antes da transferência em massa que ocorreu no último 
ciclo de passagem na Terra e foram enterrados aqui como evidência de que estavam povoando o mundo em 
épocas anteriores. Também em relação aos animais, alguns se foram, mas outros começam a adotar o planeta 
como propício à sua etnia, e haverá muitas novas raças de animais na Terra. Rotineiramente, você tem notícias de 
novas espécies que aparecem pela primeira vez em círculos científicos. 

Q - Quem leva em consideração essas transferências e processos de colonização? 

- Existem muitas comunidades alienígenas milhares de anos à frente da Terra em tecnologia e desenvolvimento. 
Você poderia imaginar como será sua tecnologia daqui a 1000 anos? Essas comunidades galácticas visam a 
harmonização. Você já ouviu falar que, para uma casa ser arrumada, tudo precisa estar no lugar? Se você colocar 
um fogão no quarto de dormir e uma cama na cozinha, haverá uma bagunça que gera desconforto geral. Em uma 
nebulosa, galáxia ou planeta, funciona da mesma maneira. Os animais que não são inteligentes devem ser 
transferidos e gerenciados por entidades inteligentes. Figuras populares como elfos e gnomos, conhecidos como 
agentes da natureza, têm um cerne da verdade, porque podem ser alienígenas vistos coletando plantas, animais e 
minerais nos velhos tempos. 

Q - Os estrangeiros nos visitam com frequência, por quê? Eles estão realmente interessados em nós ou o quê? 

- Olha, a Terra é visitada e monitorada desde muito antes da transferência do primeiro humanóide aqui. Quando 
mamíferos, raças inferiores e primatas conseguiram se adaptar às novas condições da Terra, humanóides com 
inteligência e individualidade foram trazidos para colonizar o planeta. Isso só foi possível quando a condição 
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específica do planeta forneceu colonização desse tipo. Não existe "elo perdido" que os cientistas busquem porque 
não havia elo entre macacos e Homo sapiens. Quando o planeta estava no momento certo da colonização, muitas 
etnias eram automaticamente transferidas por suas frequências vibracionais para as regiões do planeta que mais 
se assemelhavam ao seu habitat, os planetas de origem. 

Q - Como esses alienígenas viajam distâncias tão vastas para suas pesquisas e operações tão facilmente?  

Bem, uma coisa eu posso lhe dizer, não usando a tecnologia de foguetes, como na Terra. Os naves de transporte 
são transferidos de um ponto para outro na nebulosa, através de túneis, portais, no tempo. Para explicar essa 
tecnologia em poucas palavras, imagine que você tem um canudo. De um ponto a outro, seria muito longe, e se eu 
tivesse que passar por isso, estaria a milhares de anos-luz de distância (com o tempo), mas, se pudéssemos dobrar 
o tubo e tocar as duas extremidades, eu poderia dar um passo atrás e estar onde eu queria, em um piscar de 
olhos. Essa é uma tecnologia antiga que permite a transferência de material sem ter que passar milhões de anos-
luz longe da matéria escura para chegar a qualquer ponto do espaço. Na matéria escura, não há relação entre 
tempo e espaço; portanto, é um item que pode ser eliminado como denominador comum. Esses portais foram 
transferidos por civilizações há milhares de anos, uma tecnologia avançada de transporte para muitos pontos 
específicos da nebulosa, formando uma rede de comunicação e viagens para o movimento de naves 
intergalácticas de todos os planetas em uma grande comunidade. Eles são usados para pesquisar e coletar 
materiais importantes que não são encontrados em seus planetas domésticos e remessas de todas as operações e 
assentamentos. Esses portais não estão no espaço aberto, como buracos negros ou buracos de minhoca, como os 
cientistas agora acreditam na Terra com suas teorias incompletas e inconsistentes. Os portais são na verdade uma 
tecnologia muito antiga, em termos de tempo, com pelo menos um bilhão de anos na Terra. Um portal é 
fisicamente transferido para um determinado corpo celeste em coordenadas exatas e enviado por um sistema de 
transferência que trabalha com a integração de espaço, tempo, e posição relativa com grande precisão. Tendo 
sido justificadamente enviada para o local e ativada adequadamente, a unidade pode ser usada. A instalação dos 
portões de transporte é governada por uma administração perfeita da Comunidade responsável pela galáxia ou 
galáxias em questão. No caso do seu sistema solar, um portal é instalado no lado escuro da Lua - o satélite da 
Terra. É um gateway intergaláctico com alta capacidade e é o único neste sistema solar. Este site foi escolhido 
especificamente porque a Lua sempre mantém um lado oculto para os observadores na Terra, permitindo o livre 
movimento de naves espaciais. É claro que, com seus novos satélites que atualmente fazem pesquisas 
exploratórias de sua superfície, seus cientistas já confirmaram a existência de várias bases alienígenas, naves 
espaciais antigas, prédios antigos, tanto no lado escuro quanto no lado mais claro da lua. Depois de passar pelo 
portal, o nave pode continuar até seu destino para cumprir a missão que lhe é conferida por sua administração. A 
partir daí, a nave usa seu próprio sistema de propulsão que funciona gerando um feixe de plasmídeo de 
polaridade única magnética interagindo com forças magnéticas inerentes aos túneis gravitacionais do planeta 
para se mover em grandes velocidades. Um computador de bordo lida com velocidade incrível com os feixes que 
mantêm a navegação automática em um curso através do controle da mente pelo contato das mãos do 
navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é fornecida por um elemento 
combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das galáxias em unidades 
de produção em planetas em suas bordas. Depois de passar pelo portal, o nave pode continuar até seu destino 
para cumprir a missão que lhe é conferida por sua administração. A partir daí, a nave usa seu próprio sistema de 
propulsão que funciona gerando um feixe de plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com forças 
magnéticas inerentes aos túneis gravitacionais do planeta para se mover em grandes velocidades. Um 
computador de bordo lida com velocidade incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um 
curso através do controle da mente pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou 
mentalmente. A energia para o gerador é fornecida por um elemento combustível que denominamos 
"anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das galáxias em unidades de produção em planetas em 
suas bordas. Depois de passar pelo portal, o nave pode continuar até seu destino para cumprir a missão que lhe é 
conferida por sua administração. A partir daí, a nave usa seu próprio sistema de propulsão que funciona gerando 
um feixe de plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com forças magnéticas inerentes aos túneis 
gravitacionais do planeta para se mover em grandes velocidades. Um computador de bordo lida com velocidade 
incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle da mente pelo 
contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é fornecida 
por um elemento combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das 
galáxias em unidades de produção em planetas em suas bordas. é permitido que o nave continue até seu destino 
para cumprir a missão que lhe é conferida por sua administração. A partir daí, a nave usa seu próprio sistema de 
propulsão que funciona gerando um feixe de plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com forças 
magnéticas inerentes aos túneis gravitacionais do planeta para se mover em grandes velocidades. Um 
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computador de bordo lida com velocidade incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um 
curso através do controle da mente pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou 
mentalmente. A energia para o gerador é fornecida por um elemento combustível que denominamos 
"anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das galáxias em unidades de produção em planetas em 
suas bordas. é permitido que o nave continue até seu destino para cumprir a missão que lhe é conferida por sua 
administração. A partir daí, a nave usa seu próprio sistema de propulsão que funciona gerando um feixe de 
plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com forças magnéticas inerentes aos túneis gravitacionais 
do planeta para se mover em grandes velocidades. Um computador de bordo lida com velocidade incrível com os 
feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle da mente pelo contato das mãos do 
navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é fornecida por um elemento 
combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das galáxias em unidades 
de produção em planetas em suas bordas. a nave usa seu próprio sistema de propulsão que funciona gerando um 
feixe de plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com as forças magnéticas inerentes aos túneis 
gravitacionais do planeta para se mover em grandes velocidades. Um computador de bordo lida com velocidade 
incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle da mente pelo 
contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é fornecida 
por um elemento combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras das 
galáxias em unidades de produção em planetas em suas bordas. a nave usa seu próprio sistema de propulsão que 
funciona gerando um feixe de plasmídeo de polaridade única magnética interagindo com as forças magnéticas 
inerentes aos túneis gravitacionais do planeta para se mover em grandes velocidades. Um computador de bordo 
lida com velocidade incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle 
da mente pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o 
gerador é fornecida por um elemento combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas 
áreas escuras das galáxias em unidades de produção em planetas em suas bordas. Um computador de bordo lida 
com velocidade incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle da 
mente pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é 
fornecida por um elemento combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras 
das galáxias em unidades de produção em planetas em suas bordas. Um computador de bordo lida com 
velocidade incrível com os feixes que mantêm a navegação automática em um curso através do controle da mente 
pelo contato das mãos do navegador com o painel de controle ou mentalmente. A energia para o gerador é 
fornecida por um elemento combustível que denominamos "anticarbon", desenvolvido em algumas áreas escuras 
das galáxias em unidades de produção em planetas em suas bordas. 

- O gerador de gravidade trabalha com canhões direcionais de feixe de campos unipolares magnéticos, feitos de 
um metal com resistência zero aos elétrons, ou seja, um supercondutor à temperatura ambiente, permitindo uma 
potência extraordinária. Como possui resistência zero, você pode acionar uma grande quantidade de corrente 
elétrica nos ímãs, criando um enorme campo magnético em cada ímã de propulsão. Este metal existe em 
abundância em alguns planetas e, na Terra, origina-se de um asteroide pesando milhões de toneladas que caiu há 
muito tempo, quando o planeta não desfrutava da proteção da atmosfera atual, mas só existe no local do 
acidente. hoje é coberto por uma camada de gelo com quase 1 km de espessura na Antártica. 

Q - Mythi, é verdade que a NASA e a Rússia já se apropriaram de muitas dessas naves espaciais? Por que eles não 
copiaram a tecnologia alienígena com a reengenharia? 

- Sim, os cientistas da Terra têm em sua posse vários naves que sofreram acidentes em momentos diferentes que 
tentam copiar e entender. Esses naves foram feridos pela instabilidade do planeta Terra. Explicar que os planetas 
dos quais esses naves se originam são totalmente climatizados são verdadeiros paraísos em relação à harmonia 
entre o planeta e seus habitantes. Tudo acontece no momento certo e na quantidade certa. Quando eles visitam 
um planeta em transição como a Terra, totalmente descontrolado, com a natureza agindo contra a agressão que 
sofrerá sistematicamente pela ganância desenfreada pelo desenvolvimento descontrolado de humanóides daqui, 
alguns pilotos são pegos de surpresa. Tempestades magnéticas, nuvens com gelo, raios e outros fatores levaram a 
vários acidentes. De qualquer forma, os cientistas não copiaram devido à total incapacidade de fazê-lo. Os 
sistemas de controle utilizam uma tecnologia conhecida apenas por seus cientistas. Os controles, computadores e 
geradores são fabricados com moléculas inteligentes, ou seja, eles podem "sentir" ordens e comandos e são 
mentalmente programados por seus construtores e projetistas. Eles não têm botões de energia, fiação, soquetes 
ou interruptores ... impossíveis de copiar ou entender. As moléculas metálicas também têm "inteligência", são 
produzidas com uma diretriz e, se você dobrar uma placa plana simples, ela retornará ao seu estado original como 
se nunca tivesse sido dobrada, a menos que seja reprogramada para assumir um novo design. Se você perfurar, 
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ele se auto-regenera. As tecnologias estão muito à frente, estão além do alcance dos humanóides na Terra neste 
momento. e geradores são fabricados com moléculas inteligentes, ou seja, eles podem "sentir" ordens e comandos 
e são mentalmente programados por seus construtores e projetistas. Eles não têm botões de energia, fiação, 
soquetes ou interruptores ... impossíveis de copiar ou entender. As moléculas metálicas também têm 
"inteligência", são produzidas com uma diretriz e, se você dobrar uma placa plana simples, ela retornará ao seu 
estado original como se nunca tivesse sido dobrada, a menos que seja reprogramada para assumir um novo 
design. Se você perfurar, ele se auto-regenera. As tecnologias estão muito à frente, estão além do alcance dos 
humanóides na Terra neste momento. e geradores são fabricados com moléculas inteligentes, ou seja, eles podem 
"sentir" ordens e comandos e são mentalmente programados por seus construtores e projetistas. Eles não têm 
botões de energia, fiação, soquetes ou interruptores ... impossíveis de copiar ou entender. As moléculas metálicas 
também têm "inteligência", são produzidas com uma diretriz e, se você dobrar uma placa plana simples, ela 
retornará ao seu estado original como se nunca tivesse sido dobrada, a menos que seja reprogramada para 
assumir um novo design. Se você perfurar, ele se auto-regenera. As tecnologias estão muito à frente, estão além 
do alcance dos humanóides na Terra neste momento. nem soquetes ou interruptores ... impossíveis de copiar ou 
entender. As moléculas metálicas também têm "inteligência", são produzidas com uma diretriz e, se você dobrar 
uma placa plana simples, ela retornará ao seu estado original como se nunca tivesse sido dobrada, a menos que 
seja reprogramada para assumir um novo design. Se você perfurar, ele se auto-regenera. As tecnologias estão 
muito à frente, estão além do alcance dos humanóides na Terra neste momento. nem soquetes ou interruptores ... 
impossíveis de copiar ou entender. As moléculas metálicas também têm "inteligência", são produzidas com uma 
diretriz e, se você dobrar uma placa plana simples, ela retornará ao seu estado original como se nunca tivesse sido 
dobrada, a menos que seja reprogramada para assumir um novo design. Se você perfurar, ele se auto-regenera. 
As tecnologias estão muito à frente, estão além do alcance dos humanóides na Terra neste momento. 

Vídeo 02 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo dois - 12 de setembro de 2010. 

Q - Quantos tipos de alienígenas nos visitaram e por quê?  

- Cerca de 58 grupos étnicos diferentes estiveram ou estão atualmente visitando o planeta sistematicamente. Os 
motivos são diversos: alguns procuram formas de vida na fauna e na flora; outros, mais especializados em 
pesquisa mineral; outros, notando suadescendentes cujos antepassados comuns foram trazidos para o planeta há 
muito tempo durante a colonização; e outros apenas fazendo turismo "verde". Nenhum deles tem licença para 
comunicação direta, porque não há razão para isso. Os contatos diretos foram puramente acidentais. Uma dessas 
raças, contrariando as diretrizes, interage com alguns governos de algumas nações para "participar" da 
exploração do planeta quando a nova realidade começar. Eles não são uma raça bem considerada pela 
Comunidade Galáctica. Na verdade, há um enorme movimento de naves espaciais nas proximidades da Terra, 
procurando a mudança do planeta que está sendo aguardada por muitos daqueles que fizeram experiências aqui. 
A Terra deve mudar de aparência, magnetismo e frequência. Essa nova aura é um passo importante na promoção 
do planeta para um nível mais alto de habitat. Já existem estudos detalhados sobre a realocação de humanóides 
que serão transferidos daqui para serem mantidos em outros dois planetas sintonizados para receber suas 
frequências, étnicas e pessoais. Os animais também serão realocados, ou seja, nada realmente desaparece. Grosso 
modo, é assim que você redecoraria sua casa, e a decoração antiga serve muito bem em outro lugar. 

Q - Como será a transição para esta nova era? 

- Essa nova era deve começar com a natureza, tomando a iniciativa de filtrar ritmicamente os habitantes que 
permanecerão ou reencarnarão nesse novo contexto durante os primeiros séculos, reduzindo a população do 
planeta gradualmente, mas há líderes políticos que decidiram levar essas iniciativas para seus próprias mãos, e 
eles desempenharão o papel descrito no "apocalipse". Seu objetivo é definir quem controlará o planeta 
continuando (sob seu julgamento) a povoar o novo planeta, fazendo planos para implantar uma "nova ordem 
mundial". A estranha mensagem das rochas da Geórgia (Georgia Guide stones) parece confessar um plano para 
diminuir rápida e dramaticamente a população do mundo para transformar o planeta em seu paraíso particular. 
Seu objetivo é reduzir para 10% a população atual. Surpreendentemente, é um número muito próximo do que 
deve ser alcançado para a próxima geração do planeta no próximo século, mas em uma seleção gradual e natural 
nesse processo. O restante da população atual será realocado. Veja bem, 10% são os que são compatíveis com a 
nova nova frequência do planeta no momento, portanto, serão automáticos e irreversíveis. Pode acontecer que 

https://www.youtube.com/watch?v=YQCQTelIhno&list=PL367DBA4B8836F09B&index=3
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esse percentual atinja 10% adicionais se neste período final houver uma grande taxa de migração de freqüências 
entre os habitantes do planeta. 10% são compatíveis com a futura nova frequência do planeta no momento, 
portanto, serão automáticos e irreversíveis. Pode acontecer que esse percentual atinja 10% adicionais se neste 
período final houver uma grande taxa de migração de freqüências entre os habitantes do planeta. 10% são 
compatíveis com a futura nova frequência do planeta no momento, portanto, serão automáticos e irreversíveis. 
Pode acontecer que esse percentual atinja 10% adicionais se neste período final houver uma grande taxa de 
migração de freqüências entre os habitantes do planeta. 

- Por exemplo, o controle remoto da sua garagem abre apenas a sua porta, não abre a próxima porta. Você só 
pode entrar na porta que abriu com seu próprio controle remoto, porque está sintonizado na frequência certa 
para abri-la. No desenvolvimento universal, você é a chave que abre a porta onde você pode entrar. 

Q - Os líderes citados pelos países ricos estão construindo bunkers, abrigos, armazenando grãos, combustível, 
armas e tudo o necessário para manter o controle do planeta no novo começo, para sobreviver e permanecer no 
poder. Isso entrará em vigor? Eles voltarão ao poder na nova era? 

- Isso é uma ilusão de sua "nova ordem mundial". Inicialmente, eles podem sobreviver, mas essas medidas não 
garantem seu poder de liderança ou controle na nova era. Os agentes enviados para atingir os 10% que estarão na 
faixa de frequência correta simplesmente ignoram qualquer tentativa de controle desses remanescentes no 
processo de limpeza. Eles serão isolados e deixados para seus próprios dispositivos. Pode até ser oferecida a cada 
um deles a oportunidade de transferir para o seu devido lugar, que certamente não estará neste planeta. 

Q - Como será a mudança? 

- A partir daí, não há mais seitas e religiões como são conhecidas hoje; não há fronteiras; não há disputas. A 
linguagem falada e escrita é uma; o desenvolvimento sustentável será adequado ao potencial do planeta, e o 
humanóide da Terra, como uma nova raça, terá contato direto com muitas outras comunidades. Em seguida, 
desenvolverá um sistema de estudos controlados e transferência de tecnologia, permitindo o pleno 
desenvolvimento do planeta como um membro efetivo da Comunidade Galáctica, aumentando assim o equilíbrio 
da força universal. 

Q - Já foi mencionado que dois planetas receberão terráqueos que não morarão mais aqui, o que são?  

- Eles estão fora do seu sistema solar, mas isso não é importante. Um deles, (planeta 1), está em um estágio muito 
semelhante ao da Terra, após os dinossauros no estágio inicial da colonização. O outro, (planeta 2), está em um 
estágio equivalente ao período em que a idade média da Terra estava quando estava pronta para iniciar o 
desenvolvimento da tecnologia. Aproximadamente 40% dos terráqueos que não permanecerão na nova Terra 
serão alocados no planeta 1 e os 60% restantes no planeta 2, em sua própria faixa de frequência de vibração ou 
automaticamente. Quando os profetas antigos mencionaram "a separação do joio do trigo" em uma linguagem 
simplista, estavam se referindo exatamente a esse processo do qual ninguém pode sequer tentar escapar, porque 
o processo está totalmente vinculado à frequência vibracional de cada aura individual e pessoal . 

Q - Todos os planetas têm algum tipo de vida? 

- Os planetas com condições de vida, mesmo extremas, possuem espécimes adequados, mas existem bilhões de 
planetas totalmente desabitados, servindo como fontes de exploração mineral essencial, depósitos de resíduos 
inorgânicos, estações de retransmissão, observatórios remotos, etc. perfeitamente coordenado e supervisionado 
pela Comunidade Galáctica.  

Q - Quando a Terra realmente passará por essa transformação? 

- O planeta irá oficialmente para a nova era em 21/12/2012 às 11h11, conforme amplamente divulgado durante o 
alinhamento zero com o centro da galáxia. Muitos comentaram que o alinhamento é apenas a visão da Terra que 
não tem maior importância quando vista de fora, mas não esquece que uma linha tem dois pontos, e isso significa 
que, em termos do centro da galáxia, haverá uma mudança na linha que divide os dois hemisférios do giro 
magnético da galáxia, revertendo completamente o fluxo de forças que interagem com o planeta. As maiores 
mudanças começarão a acontecer em 2011 e realmente terminarão o curso de 2013. Essa é uma mudança cíclica e 
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esperada. Nada pode parar isso. Isso não significa que tudo desmoronará, no entanto, uma vez que teremos a 
ajuda de seres interessados no bem-estar da galáxia como um todo. 

Q - E a religião? Qual seguir? Nenhum? 

- As doutrinas religiosas são adotadas para marcar a conduta de um grupo étnico. Todos eles procuram ensinar 
princípios semelhantes, cada um em linguagem acessível às tendências de seus seguidores. As religiões dão uma 
sensação de segurança, sabendo que há uma força maior interessada em seu bem-estar, ajudando em sua 
peregrinação da vida, protegendo a sua. Isso seria muito bom e perfeito, se não fosse a subjugação fanática, 
política, religiosa e econômica existente na maioria dos grupos étnicos. Todas as religiões divulgam praticamente 
os mesmos princípios: bondade e amizade para o crescimento espiritual, e isso é fato real em termos universais. O 
que resta é enfatizar que as pessoas devem socializar as "diferenças", aprender a desenvolver as coisas boas em 
todas as culturas e etnias, todos ajudando a alcançar os objetivos de desenvolvimento dos humanóides com 
inteligência e integrados à realidade do planeta em que habitam. Isso inevitavelmente acontecerá nesta nova era 
que veremos. Deixe sua consciência ser sua religião, coloque-se em um lugar acima de você, de longe, e veja a 
diferença entre certo e errado em sua conduta. Adote um comportamento individual com o qual você realmente se 
sinta em paz consigo mesmo e com as diferenças. Você está a caminho. Uma das melhores citações ainda é a 
"separação do joio do trigo". O joio é o nome dado às ervas daninhas, e a semente de trigo é o que nutre a vida. 
Separar o joio do trigo será automático; não haverá ninguém para consultar um livro para saber quem é o quê. A 
frequência de vibração de cada um o levará diretamente à "porta" que você encontra.todos no grupo passarão 
por mesma "porta". Aqueles que estão no trilho mais alto da faixa dessa porta serão responsáveis pelo 
desenvolvimento daqueles que estão no nível mais baixo quando estiverem em seu novo assentamento. Tudo é 
feito muito bem, sem erros, excessos ou favoritismo. Quantos de nós podem ter passado pela mesma porta várias 
vezes sem perceber? Somente mudanças reais na faixa de frequência podem fazer com que um indivíduo passe por 
outra porta. 

Q - Em outros planetas, existem diferentes grupos étnicos juntos? 

- Sim, todos os planetas habitados geralmente têm duas ou mais portas de frequência abertas, permitindo que 
várias etnias diferentes morem juntas em um único ambiente. Naturalmente, os grupos étnicos mais 
desenvolvidos estão lá para ajudar os outros a se desenvolverem. Apenas para ilustrar, um grupo étnico muito 
específico é aquele com Downs (Síndrome de Down), você pode notar que eles nascem em qualquer lugar do 
mundo e têm exatamente as mesmas características, independentemente da etnia das famílias que os recebem. 
Eles pertencem a uma raça de humanóides de um planeta em desenvolvimento harmonioso, tendo apenas uma 
porta de frequência. Eles vêm sistematicamente para desenvolver indivíduos aqui na Terra e em outros planetas, 
para que, quando retornem ao seu planeta natal, se tornem professores e professores para aqueles que não 
tiveram a mesma oportunidade de desenvolvimento. 

- Aqui na Terra você tem cinco portas de frequência. Agora, nesta nova era, teremos apenas duas portas. Veja 
bem, menos portas significa um ambiente mais harmonioso para o desenvolvimento do planeta, porque as 
diferenças são muito menores e mais fáceis de administrar. Será uma época de ouro.  

Vídeo 03 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - Vídeo três - 16 de setembro de 2010. 

Q - Espero que você não se sinta envergonhado por estar conversando com um ignorante quase completo, que 
fará perguntas que você pode considerar inapropriadas ou piegas. Eu quero ser mais específico. 

- Você pode perguntar o que deseja; se eu pudesse responder. 

Q - Encontramos seres como nós, vivendo em outros planetas no universo? 

- Claro e óbvio, sim. Arianos, saxões, romanos, asiáticos, indianos, africanos etc. são grupos étnicos que vieram 
para cá no momento do início da colonização, todos de diferentes cantos do universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fwTZgE1iKsA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=4
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Q - E o perfil do alienígena conhecido como cabeça grande, olhos grandes, alto ou baixo, verde ou cinza ... o que 
são?  

- Como já mencionado, existem muitas raças de humanóides no universo, alguns milhões de anos mais antigos que 
os grupos étnicos conhecidos por colonizarem recentemente a Terra. Esses humanóides são grupos étnicos 
antigos, vivendo em planetas que qualquer terráqueo juraria ser o paraíso prometido por Deus. De geração em 
geração, eles vêm mudando e adaptando seus corpos à realidade da vida em seus planetas. Existem lagartos e 
sapos verdes na Terra; a cor não significa nada. Algumas das raças se alimentam como plantas de clorofila e 
desenvolveram um tipo de fotossíntese que complementa a pele com luz como alimento. Outros, do espectro de 
luz filtrado pela atmosfera superior, são brancos como albinos, porque não têm mais melanina na pele. Existem 
também raças com espessa, escura, e pele resistente que os protege da radiação excessiva de seus sóis. Muito 
depende do planeta e dos hábitos dessa etnia humanóide em particular. Na Comunidade Galáctica, existem mais 
de 400 grupos étnicos diferentes de humanóides, todos vivendo em completa harmonia com suas "diferenças". 

Q - Existem colônias de alienígenas vivendo na Terra? 

- Sim, mas não como habitantes permanentes do planeta. Existem duas estações submarinas em águas profundas 
que abrigam muitos naves de transporte. Há uma estação na Antártica com uma infraestrutura completa para 
manter uma base intergaláctica de pesquisa e suporte, incluindo um armazém onde muitos naves de diferentes 
planetas têm um porto seguro e suprimentos durante sua permanência na Terra. Muitos naves com problemas de 
danos causados por tempestades não caíram nas mãos dos terráqueos porque foram resgatados por equipes da 
base antártica. 

Q - Onde você está morando? Em alguma casa humana, na cidade? 

- Não, eu estou designado para o nosso nave. Quando quero ser levado, eles me levam de volta. 

Q - Através do teletransporte? 

- Sim, muito simples e rápido. 

Q - Então, explique-me por que alguns dos alienígenas capturados de naves espaciais não são resgatados por esse 
método? Eu pessoalmente testemunhei a captura de um alienígena 30 anos atrás, e ele não foi resgatado! 

Eu vou explicar. Cada tripulação designada a um nave tem a assinatura digital de seus corpos físicos armazenados 
no início da missão em um computador de bordo. Teleporta apenas a assinatura exata. Isso impede que outros 
organismos contaminem o nave quando retornamos. Nem mesmo a poeira é transportada. Se um nave sofrer um 
acidente, essas assinaturas da tripulação serão perdidas. Existem bancos de dados de toda a equipe, mas sem 
deixar rastros do computador original, é impossível encontrar e resgatar os indivíduos capturados e removidos 
para ambientes internos. Quando recebemos um sinal de socorro, o nave mais próximo tenta resgatar a 
tripulação, mas quando ele cai sem um pedido de ajuda, não temos muito o que fazer. 

Q - Se você possui uma assinatura digital no computador, pode duplicar alguma equipe usando o banco de dados? 

- Claro que não. O computador apenas lê e interpreta os dados. Para explicar de uma maneira fácil de entender, a 
assinatura digital possui dois estados, um "verde" e um "vermelho". Quando sou transportada, a assinatura está 
no modo "vermelho" e, quando volto, está no modo "verde". Não há como copiar minha assinatura nos modos 
"verde" ou "vermelho" porque um estado neutraliza o outro. Os dados nunca estão realmente disponíveis porque 
o "verde" criptografa os dados para "vermelho" e depois "vermelho" pode usar os dados e vice-versa. Quando 
deixo esse nave específico, a assinatura da minha tripulação desaparece. Entendeu a lógica? 

Q - Como você pode falar comigo no meu idioma? Onde você aprendeu? 

Bem, esse é um ponto interessante. O cérebro humanóide é como um transmissor / receptor de frequência aberta. 
Quando você pensa, você pensa em seu próprio idioma. Temos um sistema cerebral que pode usar seu próprio 
tradutor e decifrar a linguagem falada em nosso cérebro, que por sua vez controla as cordas vocais e a língua. 
Nem todas as raças podem fazer isso; alguns usam um dispositivo eletrônico que executa exatamente a mesma 
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função. Para eles, é mais difícil quando estão em uma situação de cativeiro, porque eles literalmente não têm 
como se comunicar, não conversando e muito menos escrevendo. Eles simplesmente param de comer para morrer. 
É difícil escrevermos porque é um processo mecânico ao qual não estou acostumado, mas conversar não é 
problema para mim. 

Q - Que curiosidade, vi um vídeo sobre a autópsia de um humanóide com pouco mais de um pé de altura, com um 
corpo bem proporcional aos terráqueos. Existe mesmo uma raça como essa, ou isso é algo realmente falso? 

- Sim, existem sociedades. Na Comunidade Galáctica, temos cerca de 30 raças galácticas de humanóides com esse 
tamanho aproximado. Essas pessoas são muito velhas, desenvolvidas e inteligentes, com um excelente 
relacionamento com as outras raças. Duas dessas raças, chamadas Chithoks, têm pequenas bases de pesquisa em 
Marte, aqui em seu sistema solar. Esse carinha é um Chithok morto. 

 

Q - Entre os membros da Comunidade Galáctica existem alguns seres carnívoros? Refiro-me aos chamados 

reptilianos. 

- Sim, existem muitas raças que consomem proteína animal processada como você. Eles têm muitos planetas no 

estágio inicial de desenvolvimento, com muitas raças de animais primitivos para consumo. Os reptilianos são na 

verdade cerca de 20 subespécies. Por coincidência, a raça que mencionei em contato com alguns de seus governos 

é uma delas. Eles não são ruins, mas tomam muitas decisões erradas por interesses momentâneos. É uma corrida 

que evoluiu a ponto de se juntar à Comunidade Galáctica e, a partir daí, ganhou acesso a tecnologias que antes 

não eram necessárias para viagens espaciais. Eles causaram problemas desde então. 

Vídeo 04 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quatro - 22 de setembro de 2010. 

Q - Você não poderia parar os reptilianos, se quisesse? 

- Olha, não tomamos a iniciativa de interferir, apenas gerenciamos as consequências, que são comunicadas à 
Comunidade Galáctica, e então agimos quando uma intervenção é imperativa. As raças são soberanas, e a Terra 
ainda não faz parte da comunidade, portanto, não podemos sequer gerenciar nenhuma intervenção. 

Q - Na verdade, temos em nossa Lua uma grande nave-mãe que foi fotografada por nossas sondas e pelas ruínas 
das cidades de civilizações antigas. Existe alguma história, ou não? 

- Há muito, muito tempo, havia assentamentos na lua de várias raças. A Terra tem uma diversidade de vida que 
poucos milhares de planetas no universo possuem, devido à grande quantidade de água. Poucos planetas estão 
em uma zona de temperatura viável com grande quantidade de água livre na natureza. Várias raças lutaram pelo 
controle da Terra e, nos tempos antigos, não havia uma Comunidade Galáctica para impor regras. Esta 

https://www.youtube.com/watch?v=prp2_9RfRUQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=MALm47bxhvY
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comunidade regional Galáctica existe há apenas 11 mil anos; este é um período muito curto de tempo em termos 
do universo. As lutas pelo controle dos planetas aconteceram antes. A lua foi palco de várias batalhas, e muitos 
grandes naves de transporte e pequenos naves de ataque foram mortos, além de instalações deixadas em ruínas 
em sua superfície. Existem também enormes instalações subterrâneas na Lua, alguns abandonados, mas ainda em 
muito boas condições, e outros em pleno funcionamento. Isso faz parte da história da lua. Mas com o tempo, você 
saberá tudo, porque a Lua estará por muitos milênios, esperamos! 

Q - Vamos passar para outra curiosidade mais leve que eu tenho. Vocês são amigos fazendo círculos nas 
plantações? 

- Os desenhos nas plantações são principalmente presentes feitos por naves turísticos. Às vezes, o nave fica 
invisível nas proximidades para observar a reação humana aos desenhos animados. Eles atiram e levam uma 
lembrança. Algumas fotos mostram o conhecimento que eles têm do passado do planeta Terra. Desde as 
primeiras tribos humanas, tem havido turismo no planeta Terra. Se você ouvir, existem desenhos com 
características de várias culturas que já existiam aqui. Outros são representativos de suas próprias regiões do 
universo ou de suas próprias culturas. Eles são deixados literalmente como presentes. Um feixe magnético é usado 
para aumentar momentaneamente a força magnética da gravidade no nível do solo e, portanto, de certa forma, 
"lança" os planos de projeto pelo peso dos feixes que passam. Nada os toca; é apenas o efeito magnético. 

Q - Você acredita que já estamos avançados o suficiente para fazer parte da Comunidade Galáctica? 

- Ainda não, bem, alguns de vocês são muito interessantes, muito inteligentes, amigáveis, capazes de absorver 
alta tecnologia com boas intenções, mas muitos dos seres humanos da Terra ainda estão atrasados e belicosos. Na 
nova era, alguns contatos podem começar a organizar seus amigos como uma comunidade e finalmente mudar 
para conviver. 

Q - Você acompanhou nossas explorações do espaço sideral, indo para a lua, sondas para Marte e para o sistema 
solar exterior? 

- Sim, você está rastejando. Seuos governos explodiram repetidamente dispositivos na Lua, apesar de haver muita 
atividade. Isso é desrespeitoso, e seus governos são proibidos de construir qualquer tipo de base lá. Com relação a 
Marte, seus governos já sabem da existência de várias cidades antigas e já tiraram muitas fotos e filmes. Você 
também está proibido de construir qualquer tipo de base na superfície. A civilização da Terra, como é hoje, não é 
bem-vinda em nenhum corpo celeste onde haja atividade de outras raças. A partir desta nova Era da Terra, em 
algum momento deste século, após ingressar na Comunidade Galáctica, a nova comunidade da Terra será 
formada e terá plena participação em atividades fora do planeta. 

Q - Existe alguma maneira de entrar em contato com você para conversar com mais regularidade? 

- Não há como se comunicar porque nossas tecnologias não são compatíveis. Além disso, não tenho certeza de 
quanto tempo a missão leva para a nossa nave estar por aqui. 

Q - O que exatamente você está fazendo aqui? 

- Estamos monitorando as condições locais e catalogando informações sobre comunidades humanas da região, 
registrando atividade sísmica, observando a perfuração de uma camada muito instável, entre 2.000 e 7.000 pés de 
profundidade, que seu governo está fazendo na zona do pré-sal de o oceano. Se o pior acontecer, temos que 
analisar e comunicar as consequências. Como nosso nave é alimentado por magnetismo, ele pode viajar no 
espaço, na atmosfera ou na água com os limites de velocidade que fornecem os meios, com ou sem pressão 
externa. 

Q - OK, Deus nos salve ... Falando em Deus, você acredita em um Deus criador do Universo? 

- Bem, o significado de Deus é harmonia, bem-estar, viver em lugares seguros e estar totalmente à vontade com a 
vida e o próximo? Se sim, creio que, já que nosso objetivo na Comunidade Galáctica é verificar tudo o que está 
longe do equilíbrio, ou seja, chegar perto de Deus. Todos podemos ser pequenas partes de um Deus maior, 
esculpindo o universo, pois todos um dia encontrarão seu próprio paraíso. 
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Q - Mudando de assunto, seu medicamento deve ser muito desenvolvido; é possível curar doenças de seres 
humanos na Terra com este equipamento? 

- Sim, se reprogramado. Nossos sistemas de condicionamento orgânico, como os chamamos, são muito 
avançados. Usando suas próprias células, ele pode reconstruir órgãos e tecidos muito rapidamente. A pesquisa 
genética também é muito avançada. Temos assinaturas de todas as raças conhecidas pela Comunidade Galáctica. 
Quando um problema ocorre, pode ser feito em poucos minutos a descontaminação de qualquer pessoa que 
precise. (Eu perguntei se eu poderia marcar uma consulta, e ele sorriu) 

Q - Eu gostaria de ter algo para mostrar às pessoas que geralmente não acreditam apenas no que está escrito, se 
você me entende. Você poderia me dar mais uma coisa que eu poderia usar para convencer mais pessoas sobre 
qualquer coisa que dizemos? 

- não posso interferir diretamente; falar é uma maneira de fazer os outros pensarem sem interferir fisicamente. 

Palavras significavam que poderíamos nos entender bem. Não subestime a palavra para quando o aluno estiver 

pronto, o professor aparecerá. Quando uma pessoa lê, pensa, quando pensa, abre a mente para chegar a suas 

próprias conclusões. É isso que define "estar pronto". As pessoas podem duvidar das coisas que dissemos ter 

alguma outra referência sobre o assunto. Os assuntos discutidos geram conclusões e o tempo se encarrega de 

mostrar os eventos corretos. 

Vídeo 05 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cinco - 27 de setembro de 2010. 

Q - Temos notícias de naves espaciais que estão se aproximando da Terra para ficar nas principais cidades no 
próximo mês, vindas das Plêiades, isso é verdade? 

- Somos da Galáxia de Andrômeda, que fica a 2,9 milhões de anos-luz da Via Láctea, como você chama sua 
galáxia. Estamos muito interessados na Via Láctea, pois nos unimos para ser uma grande galáxia no futuro 
próximo. Nosso planeta ainda não foi catalogado por seus cientistas devido à distância e à posição. As Plêiades 
estão muito próximas da Terra, apenas 440 anos-luz. Existe uma grande civilização, e o principal lá vive em um 
planeta que você chama Alderon. Eles são uma sociedade excelente e avançada e estão realmente envolvidos na 
sobrevivência de várias colônias humanóides, incluindo a Terra. Eles podem chegar aqui dentro de algumas horas, 
com uma frota. Algumas de suas naves espaciais estão dentro dos limites do seu sistema solar atualmente 
fazendo algumas operações; Eu não sei se eles virão aqui, apenas se eles tiveram alguma ordem em particular por 
enquanto para interferir com a Terra. Vou tentar dar uma olhada. Eles foram responsáveis por impor situações de 
lei e ordem em várias batalhas travadas por civilizações antigas de diferentes planetas. Mas se eles vierem para 
cá, ficarão quietos até a hora de ajudar no processo de limpeza. Todos nós estaremos aqui provavelmente. Depois 
da Terra, temos mais dois planetas saindo do palco para ajudar. 

Q - Se algum de nossos governos tentar atacá-lo, como você acha que eles podem reagir? 

- Sem chance. Se eles tentaram atacar alguém, isso não terá efeito. Nem mesmo suas armas atômicas primitivas. 
Mas isso não vai acontecer. Seus governos foram aconselhados por reptilianos que estão trabalhando com eles na 
preparação para as mudanças. Uma elite de seus governos fez um acordo (que não será duradouro) com os 
reptilianos. Esta raça vem da galáxia que você chama de NGC300 e também de uma colônia na Via Láctea. Eles 
pretendem usar a Terra junto com os humanos. Um grupo de elite de seres humanos seria responsável por 
dominar e manter controle total sobre todos os remanescentes humanos dos cidadãos. Mas não há espaço para as 
duas civilizações do planeta. A grande maioria dos seres humanos teria que ser considerada descartável e 
eliminada de acordo com seus planos. Seus governos atuais estão se preparando para isso há 20 anos. Os 
reptilianos já tentaram implementá-lo por quase 70 anos sem sucesso. Veja bem, eles não são ruins, mas às vezes 
usam métodos não-ortodoxos para obter o que precisam. Eles estão com problemas em algumas colônias que são 
alocadas em planetas esgotados e não têm para onde ser transferidas. A Terra tem um ambiente extremamente 
agradável para eles, e eles farão tudo para vir aqui. Eles estão usando os líderes gananciosos de suas próprias 
civilizações para resolver o problema do excesso de seres humanos no planeta. Se você mora em uma sociedade 
justa, isso nunca aconteceria. A Terra tem um ambiente extremamente agradável para eles, e eles farão tudo para 

https://www.youtube.com/watch?v=ArwyluiUSmk&list=PL367DBA4B8836F09B&index=6
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vir aqui. Eles estão usando os líderes gananciosos de suas próprias civilizações para resolver o problema do 
excesso de seres humanos no planeta. Se você mora em uma sociedade justa, isso nunca aconteceria. A Terra tem 
um ambiente extremamente agradável para eles, e eles farão tudo para vir aqui. Eles estão usando os líderes 
gananciosos de suas próprias civilizações para resolver o problema do excesso de seres humanos no planeta. Se 
você mora em uma sociedade justa, isso nunca aconteceria. 

Q - A Comunidade Galáctica não fará nada para impedir o extermínio dos seres humanos? 

- Veja, os reptilianos e seus governantes humanos esperam que desastres naturais eliminem muitos humanos, mas 
se o genocídio ocorrer sem controle, nossa comunidade tomará as medidas apropriadas. Os pleiadianos tiveram 
outros atritos com os reptilianos em outras ocasiões. Um aspecto da minha missão aqui é monitorar a possível 
sabotagem em pontos vulneráveis do planeta que deve "causar" desastres que possam ser considerados naturais. 

Q - Steve, um amigo meu, se pergunta se você não poderia aparecer em uma entrevista (filmada ou não) para 
falar sobre tudo o que nos contou. Há alguma chance? 

- Não cabe a mim alertar sua população. Eu gostaria que fosse assim tão fácil, Steve. Isso só pode acontecer 
quando recebemos autoridade legal para entrar em contato diretamente. Em muito pouco tempo, suas 
populações estarão cientes de que estamos aqui, de Plêiades, Andrômeda ou uma lua de Aldebaran, que fica a 72 
anos-luz de distância. Todos utilizam os portais de transporte da Comunidade Galáctica. Independentemente das 
diferentes distâncias, todas chegam quase ao mesmo tempo em que viajamos pelos portais de transporte. Todas 
essas comunidades querem ajudar. Você sabe, a única coisa que posso fazer é ter nossas reuniões esporádicas 
quando tiver tempo para conversar. Eu nunca sei quando eles vão me ligar de volta. Eu sei que você notou uma 
pequena luz piscando no meu pulso quando eu vou embora, porque este é o sinal para me isolar e ser teleportado. 

Q - Mike, outro amigo, pergunta se você poderia fornecer orientação aos médicos para ajudar em pesquisas de 
nossas doenças como AIDS, câncer, entre muitas outras. Eu acho que isso seria muito bem-vindo por todos os 
humanos na Terra. 

- Mike, suas doenças são um sintoma do envenenamento de seus corpos a partir de produtos que você produz e 
consome. A ânsia por lucros significa que as indústrias da Terra estão usando os meios de produção e conservação 
que não são salubres para o corpo humano a longo prazo. Outras doenças foram transmitidas conscientemente 
pelos seus próprios governantes. Outros setores já possuem tratamento adequado, mas são negados pelo 
interesse nas indústrias químicas, preocupados em manter essas doenças por interesses comerciais. Você deve 
abordar as fontes desses problemas e não as conseqüências. No caso das consequências, sim, nossa tecnologia 
poderia eliminar completamente, mas ainda não podemos interagir com os terráqueos. Em breve será possível. 

Q - Carlos pergunta, para eu perguntar se pode haver algum tipo de troca de pessoas entre nossos planetas para 
integração na Comunidade Galáctica e o critério para ser um dos escolhidos: QI, saúde, idade? 

- Carlos, após o início de um relacionamento, acredito que seria uma boa ideia para algum tipo de troca de 
pessoas. Obviamente, isso exigiria preparação física e psicológica dos viajantes. Dependendo da área de interesse, 
o intercâmbio de QI seria importante, mas a saúde e a idade não interfeririam porque podemos resolver 
problemas físicos e restauração celular. No caso de suas doenças, não temos problemas. Os microorganismos 
perniciosos atacam seus corpos porque seu sistema de defesa orgânico ainda é estimulado de fora para dentro. 
Existem procedimentos para tornar seu sistema imunológico proativo; começa a prever antecipadamente a 
mutação de qualquer possível agressor tentando enganar o sistema. A partir de então, o sistema sempre vence. 

Q - Você ou algum outro membro da tripulação comeu algo aqui no planeta? Frutas vegetais? 

- Sim, alguns fluidos processados de algumas frutas. Você tem muitas coisas saborosas aqui. Mas uma das minhas 
coisas favoritas aqui é o mel feito pelas abelhas. Nós o analisamos e é um produto nutritivo quimicamente 
fantástico. Lembra daqueles pequenos seres que você perguntou no outro dia? Bem, eles vêm aqui regularmente 
de suas bases em Marte apenas para coletar mel em suas florestas e, a partir daí, enviam para outras colônias que 
eles têm em outros planetas. Tenho certeza que você não poderia imaginar que seu mel é usado em toda a 
galáxia. 
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Q - Mythi, um amigo leu sobre a Lua em nossas entrevistas anteriores e gostaria de saber o que causou a Lua parar 
sua rotação e mostrar apenas uma face à Terra o tempo todo?  

- Sua Lua é uma das maiores, proporcionalmente à mãe do planeta, eu sei. A lua nunca teve rotação. Foi formado 
com um pedaço de magma, do próprio planeta, durante uma colisão com um grande asteróide, durante a 
formação da crosta. Todo esse material estava em órbita ao redor da Terra e foi agrupado para formar a lua. A 
força da gravidade da Terra atraiu muito minério de ferro líquido para o lado voltado para o planeta, quando foi 
agrupado, tornando seu núcleo descentralizado. A lua não giraria, mesmo que desejasse, porque sempre parava 
na mesma posição devido ao núcleo de ferro descentralizado. 
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Q - Bem, de volta ao fim do mundo. Se eu morrer nesse caso, o que posso esperar em seguida? 

- Pergunta interessante. Você imediatamente se torna consciente de uma dimensão ainda dentro da aura do seu 
planeta natal. Lá você encontra organizações que instruirão sobre outras etapas. É como uma grande estação 
onde você ficará até sua partida para um local novo e aprimorado. Existem portais de frequência para a 
transferência local determinada pela sua Era, todos muito agradáveis, e há ajuda psicológica para aqueles que 
estão tendo um distúrbio causado pela ignorância do processo. Os portais dos planetas são administrados pela 
raça Blue Beings. Nós realmente não sabemos sua origem, pois são extremamente velhos e vivem nas auras de 
todos os planetas que sustentam a vida. A sociedade deles é avançada demais para nossos padrões. Você verá ao 
longo do seu desenvolvimento que, por mais que uma raça seja mais desenvolvida, ela ainda sabe pouco sobre o 
contexto universal. Mesmo sendo muito avançados em relação a você, ainda estamos rastejando em relação às 
verdades do universo. Portanto, não se preocupe, alguém já se preocupou com tudo, e você é apenas parte 
integrante de algo muito maior. Lembre-se, nada no universo desaparece; tudo se move para outro estágio. 

Q - Como você acha que a transição da Terra começará? O que acontecerá primeiro? 

- Esta é uma pergunta que não posso responder porque existem muitas variáveis. Sua sociedade é muito 
vulnerável neste planeta. Todo o seu transporte, tecnologia, economia e comunicação são baseados em suas 
realizações recentes. Não é uma base sólida. Se seus satélites forem descartados, basta iniciar o caos completo. 
Sua sociedade recuaria muitas décadas da noite para o dia. Uma simples perturbação magnética gerada por uma 
explosão solar ou uma pequena variação na gravidade causada por uma inversão de polaridade faria com que 
tudo em órbita fosse lançado no espaço ao mesmo tempo. Veja bem, seu planeta está crescendo em diâmetro um 
pouco a cada ano. A razão é que toda a massa vulcânica expelida por sua crosta está sob grande pressão e, 



 
17 

portanto, baixo volume. Quando este material é exposto, é pelo menos três vezes o seu volume original. Isso faz 
com que a crosta aumente como um todo e também diminua a pressão interna. É por isso que a Lua está a uma 
polegada da Terra a cada ano. É essa mudança no tamanho da Terra que cresce um pouco mais rápido durante 
um breve período de tempo, o que faz com que a lua se afaste rapidamente até o ponto de equilíbrio do conjunto. 
Isso pode ser suficiente para interromper as órbitas de todos os seus satélites. Além desse detalhe, um rápido 
aumento na crosta produz efeitos colaterais como terremotos, tsunamis, instabilidade atmosférica, o que também 
causa o colapso de todas as atividades da sua sociedade por um longo período de adaptação. Os corpos celestes 
que passarão pelo sistema solar nesses próximos eventos também terão um grande impacto nesse equilíbrio entre 
outros planetas no sistema. Outra variável nessa equação é o que governos e extremistas querem fazer para 
acelerar o despovoamento de regiões inteiras, uma variável totalmente imprevisível para nós. Portanto, esta é 
uma pergunta que não posso responder a qualquer momento. 

Vídeo 06 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo seis - 30 de setembro de 2010. 

Q - Mythi, poucas pessoas estão lendo essas nossas palavras, gostaria de fazer mais, mas não sei como. 

- Meu amigo, pelo menos posso esclarecer suas dúvidas, e isso é algo que me lembro de ter feito por minha 

própria iniciativa. Mas as perguntas de seus amigos revelam que há mais pessoas envolvidas e isso me deixa 

muito feliz. Minha missão não vai durar muito, mas sempre que posso, subo aqui no meu tempo livre. A Terra é 

um lugar incrível. 

Q - Tem muito a ver com meu próprio planeta, então não sei se você aluga uma nave espacial, mesmo um modelo 

econômico ...? 

- Conheço as limitações e sinto muito por fazer você se sentir assim, mas com o tempo, você pode usar a 

tecnologia para aprender sobre mais lugares do que pensa. Eu mesmo, se somar todos os lugares que conheço, 

eles se encaixariam dentro de um grão de areia no universo. 

Q - Gostaria de saber se você já viu um prédio de 4.000 anos que existe perto da casa do meu amigo Mike. (Eu 

mostrei uma foto de Stonehenge). Como provavelmente foi construído por nossos homens das cavernas, por que 

e com que finalidade? Você sabe alguma coisa sobre isso? 

- Essas rochas são pesadas e distantes do local de origem. Essa construção pode ser um dos vários locais de 

aterrissagem de naves espaciais antigas, feitas para isolar os naves pesados do solo, de modo que o campo 

antigravidade na decolagem tenha efeito mais eficaz. É um ponto turístico do seu planeta. Há muito tempo, as 

naves espaciais usavam um sistema de campo magnético que carregava todo o fundo da fuselagem. Isso fazia 

com que fosse lento durante a decolagem, consumisse muita energia e causasse problemas ao queimar quase 

tudo nas proximidades. Para minimizar esse efeito de aterramento, eles construíram um local para estacionar a 

espaçonave. As tribos humanas, sem entender o que estava acontecendo, as viam como "deuses" do céu. Para 

construir isso, as rochas desses tipos de locais foram levadas ao local por levitação e colocadas em pé depois que 

as tribos locais cavaram lugares, de acordo com o que foi solicitado e planejado pelos "deuses". Os "deuses" 

deram "ferramentas especiais" para que eles cortassem os acessórios, e tudo foi montado. Essa raça de grandes 

humanóides tinha em média 12 pés de altura, mas não existe mais aqui. Eles tiveram problemas com outra raça 

antiga e foram expulsos do seu sistema solar. Agora esse lugar é um símbolo dessa raça. Este mesmo sistema de 

construção foi usado várias vezes por alienígenas para as civilizações antigas no Egito, no Oriente e nas Américas. 

Agora esse lugar é um símbolo dessa raça. Este mesmo sistema de construção foi usado várias vezes por 

alienígenas para as civilizações antigas no Egito, no Oriente e nas Américas. Agora esse lugar é um símbolo dessa 

raça. Este mesmo sistema de construção foi usado várias vezes por alienígenas para as civilizações antigas no 

Egito, no Oriente e nas Américas. 

https://www.youtube.com/watch?v=yKHrBjUU6ck&list=PL367DBA4B8836F09B&index=7
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Q - Temos notícias de um planeta que faria parte do nosso sistema solar com uma órbita elíptica que passará pelo 

sistema solar no final de 2012 pelo nosso calendário, causando a inversão dos polos magnéticos e outros 

desastres. O nome deste planeta seria Nibiru ou Planeta X. Esta notícia é bem fundamentada ou não? 

- Realmente existe um planeta com uma órbita de 3.600 anos que pertence ao sistema solar. Os sumérios 

acreditavam que os aliens que estavam aqui observando e monitorando o fenômeno pertenciam a este planeta, 

mas os aliens que eles chamavam de Anunaquis não vieram dele porque é um planeta desabitado. Ele passa a 

maior parte de sua órbita em temperaturas extremamente baixas e em completa escuridão. A mudança dos pólos 

magnéticos será um efeito da mudança do hemisfério da galáxia. Se você desenhar uma linha do centro para as 

bordas da galáxia, verá que ela possui um hemisfério superior e um inferior, como na Terra. Quando você está no 

hemisfério norte, quando a água escoa, ela gira no sentido anti-horário e, no hemisfério sul, o redemoinho é 

invertido. É o mesmo princípio. Quando a Terra cruza a linha do hemisfério da galáxia, os campos magnéticos dos 

pólos reverterão o curso. O alinhamento ocorrerá no final de 2012 e, depois disso, o campo magnético começará a 

mudar. Quando os campos se alternam a qualquer momento, eles estão próximos de zero. Esse processo diminui 

bastante a proteção da Terra contra as partículas emitidas pelo sol, que terão uma tremenda atividade em 2012, e 

isso causará grandes mudanças no clima e nas correntes oceânicas. Grandes instabilidades, como furacões e 

tornados, se espalharão pela atmosfera da Terra. O mais próximo que este planeta chegará da Terra é 1,5 vezes a 

distância entre a Terra e o Sol. É quase três vezes maior que a Terra. Sua proximidade causará instabilidades na 

superfície do Sol com um aumento nas explosões solares. Este planeta que você chama Nibiru, 

Q - Você conhece uma raça de alienígenas chamada "Zetas" que está em contato com humanos e pode atravessar 

paredes transmutando sua dimensão física? 

- Não, não com esse nome e não com essas características. Nós não alternamos dimensões; nós vivemos na mesma 

dimensão que vocês humanóides na Terra. Os únicos seres que sabem viver em outra dimensão são os Seres Azuis. 

Eles transcendem a nossa realidade. Eles são uma raça mais evoluída. Deve haver muitas raças como as deles no 

universo, mas pela maneira como elas interagem com a nossa dimensão, sabemos realmente apenas que elas 

existem. Na Comunidade Galáctica, não há raça que possa simplesmente atravessar paredes. 

Q - Mythi, um amigo pergunta o que você pode dizer sobre fantasmas? Espíritos que se comunicam com os vivos? 

- Bem, espíritos são vocês quando vão para a comunidade de seres azuis da aura da Terra, isto é, estão esperando 

a transferência de volta a esta dimensão novamente. A capacidade humana de se comunicar com os espíritos de 

sua raça é através do que vocês chamam de "médiuns", certo? Existem dois extremos. No primeiro caso, esses 

espíritos humanos estão na aura do planeta, mas ainda estão muito apegados à encarnação recentemente 

fechada. Sua frequência ainda está desarrumada e fica na zona inferior da aura até ser resgatada pelos Seres 

Azuis, ou o segundo caso, já estão na comunidade e são capazes de transmitir pensamentos a alguém com a 

mesma frequência sintonizada aqui na Terra. . Isso é realmente muito raro; há mais chances de um controle 

mecânico da mente do correspondente "meio" na Terra, quem poderia escrever textos e mensagens ditados. Falar 

e usar linguagem corporal é quase impossível. Mover objetos entre dimensões é algo totalmente impossível. 

Quando você volta da dimensão da Aura, esquece tudo o que aconteceu lá e também o que aconteceu antes de se 

mudar para lá, porque essas memórias estão em outra dimensão. Você só traz de volta as características do que 

alcançou em desenvolvimento na sua encarnação anterior. Isso está impresso no seu gene. E seus descendentes 

herdarão seu progresso, assim como uma geração mais avançada que virá. Quando você morrer e retornar à 

dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo novamente, porque estará retornando àquela dimensão 

específica onde estão todas as suas memórias. Mover objetos entre dimensões é algo totalmente impossível. 

Quando você volta da dimensão da Aura, esquece tudo o que aconteceu lá e também o que aconteceu antes de se 

mudar para lá, porque essas memórias estão em outra dimensão. Você só traz de volta as características do que 

alcançou em desenvolvimento na sua encarnação anterior. Isso está impresso no seu gene. E seus descendentes 

herdarão seu progresso, assim como uma geração mais avançada que virá. Quando você morrer e retornar à 

dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo novamente, porque estará retornando àquela dimensão 

específica onde estão todas as suas memórias. Mover objetos entre dimensões é algo totalmente impossível. 
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Quando você volta da dimensão da Aura, esquece tudo o que aconteceu lá e também o que aconteceu antes de se 

mudar para lá, porque essas memórias estão em outra dimensão. Você só traz de volta as características do que 

alcançou em desenvolvimento na sua encarnação anterior. Isso está impresso no seu gene. E seus descendentes 

herdarão seu progresso, assim como uma geração mais avançada que virá. Quando você morrer e retornar à 

dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo novamente, porque estará retornando àquela dimensão 

específica onde estão todas as suas memórias. você esquece tudo o que aconteceu lá e também o que aconteceu 

antes de se mudar para lá, porque essas memórias estão em outra dimensão. Você só traz de volta as 

características do que alcançou em desenvolvimento na sua encarnação anterior. Isso está impresso no seu gene. 

E seus descendentes herdarão seu progresso, assim como uma geração mais avançada que virá. Quando você 

morrer e retornar à dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo novamente, porque estará 

retornando àquela dimensão específica onde estão todas as suas memórias. você esquece tudo o que aconteceu lá 

e também o que aconteceu antes de se mudar para lá, porque essas memórias estão em outra dimensão. Você só 

traz de volta as características do que alcançou em desenvolvimento na sua encarnação anterior. Isso está 

impresso no seu gene. E seus descendentes herdarão seu progresso, assim como uma geração mais avançada que 

virá. Quando você morrer e retornar à dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo novamente, porque 

estará retornando àquela dimensão específica onde estão todas as suas memórias. assim como uma geração mais 

avançada por vir. Quando você morrer e retornar à dimensão da aura do planeta, você se lembrará de tudo 

novamente, porque estará retornando àquela dimensão específica onde estão todas as suas memórias. assim 

como uma geração mais avançada por vir. Quando você morrer e retornar à dimensão da aura do planeta, você se 

lembrará de tudo novamente, porque estará retornando àquela dimensão específica onde estão todas as suas 

memórias. 

Q - Mudando de assunto, há muitos avistamentos de naves nos aeroportos e cidades em geral, onde estão todos 

esses naves, além dos seus, é claro! 

- Olha, existem muitos naves que passam por aqui, como turistas ou para coletar água, minerais, plantas e 

animais. Não temos controle sobre esse movimento. Nenhuma corrida exige autorização para circular em uma 

região não regulamentada pela Comunidade Galáctica. Como mencionei antes, existem mais de 50 raças 

circulando por aqui. A raça mais preocupante é que os reptilianos estão em contato direto com seus principais 

líderes. Os outros não entram em contato direto, apenas por acidente ou por engano algumas vezes. 

Q - Como os reptilianos estão trabalhando com governos na Terra, isso significa que algumas dessas naves 

espaciais podem ser construídas aqui mesmo com a tecnologia transferida por eles? 

- Não, eles não podem transmitir essas tecnologias porque não lhes pertencem. As tecnologias são fornecidas pela 

Comunidade Galáctica e, se o fizerem, serão penalizadas. A Comunidade é o único fornecedor e produtor de 

unidades anti-carbono, o combustível utilizado por esta tecnologia. Os reptilianos não produzem quase nada. 

Tudo é negociado em troca de matérias-primas. É impossível produzir esses naves aqui na Terra, e a única maneira 

seria ceder seus próprios naves de frota para serem usados pelos governos terrestres associados a eles. Eles 

certamente não arriscariam isso com os terráqueos. Mas isso não os impede de transferir tecnologias mais 

antigas, que ainda estão muito à frente do que você tem agora. Essas tecnologias antigas não usavam o 

combustível atual; portanto, é possível a construção de naves espaciais menos avançadas, mas eles podem ser 

usados para viajar dentro do seu sistema solar com facilidade. Os reptilianos destruíram muitas naves espaciais 

antigas em seus planetas. Houve muito movimento na base lunar de reptilianos neste ano passado. Este é um 

assunto que vou comentar com minha equipe. 

Q - Como engenheiro aqui na Terra, tenho que fazer esta pergunta: como essa tecnologia antiga funciona; como é 

baseado? 

- As antigas tecnologias de propulsão também usavam magnetismo para navegação. A diferença está na 

capacidade, capacidade e manobrabilidade. Eles usaram a diferença de potencial na fuselagem (superior e 

inferior) dos campos magnéticos para navegar. Eles tinham quatro bobinas de campo nos quadrantes superiores e 
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quatro nos quadrantes inferiores. Essas bobinas de alto fluxo foram energizadas por um movimento perpétuo do 

tipo sistema de geração, que era acionado o tempo todo, como um giroscópio com rotação constante. Isso, por 

sua vez, foi alimentado por uma bateria química de alta capacidade, com duração de até 10 anos de uso no tempo 

da Terra. Eles tinham tamanhos diferentes, dependendo do tamanho e peso da espaçonave. As naves espaciais 

agora usam um sistema de feixes magnéticos direcionados, não precisando mais de um campo magnético, 

portanto, menos problemas de aterramento na decolagem e unidades anti-carbono duram enquanto o nave 

durar. Unidades anti-carbono são extremamente poderosas; a forma como são produzidos só pode ser usada 

como unidades de propulsão. Seu encapsulamento e isolamento são invulneráveis e é uma experiência mantida 

apenas pela Comunidade Galáctica. Se alguém pudesse ser aberto, poderia destruir um planeta inteiro em 

questão de minutos como um buraco negro. O poder que eles podem gerar é quase ilimitado, para suprir uma 

espaçonave pequena ou enorme. 

 

Vídeo 07 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sete - 03 de outubro de 2010. 

Q - Mythi, pergunta um amigo, quando seus naves se tornam invisíveis, onde a tecnologia é usada para isso? 

- Invisibilidade é um truque simples. Invisibilidade é um estado relativo da capacidade da visão do observador. 

Existem duas tecnologias para isso. No caso dos humanos, sua visão é limitada a uma faixa estreita de frequências 

de luz. Nossas naves podem gerar um campo de luminescência plasmídica que, como sua frequência 

infravermelha, não é detectada pelo olho humano. A outra tecnologia é um campo de energia que cria a 

transferência de luz, um feixe de fótons que focaliza um lado da nave que é então transferido para as mesmas 

coordenadas espaciais de seu alinhamento no lado oposto da nave, causando cada feixe de luz. luz para estar 

sempre alinhada com a recebida. Essa técnica transfere a imagem de um lado para outro dinamicamente, 

independentemente da posição da espaçonave em relação a um observador. Com esta tecnologia, suas câmeras 

de vídeo comuns ou infravermelhas não podem gravar vestígios de uma nave espacial. Também podemos criar 

simultaneamente um campo na superfície da nave que absorve e neutraliza suas frequências de radar, impedindo-

as de retornar por reflexão. Temos um campo protetor de alta energia plasmática que possui a força de uma arma 

de energia, ou seja, impede que qualquer material tenha contato superficial com a espaçonave. Este campo é 

ativado na navegação no espaço para evitar colisão com micrometeoroides e outros objetos que possam 

atravessar nossas rotas. Nunca tivemos que usá-lo para nos defender de ataques, porque nunca foi necessário. 

Grandes naves passam por aqui e, se você pudesse ver alguns deles sem estar adequadamente preparado, ficaria 

aterrorizado. Alguns são feios mesmo para nossos padrões. Também podemos criar simultaneamente um campo 

na superfície da nave que absorve e neutraliza suas frequências de radar, impedindo-as de retornar por reflexão. 

Temos um campo protetor de alta energia plasmática que possui a força de uma arma de energia, ou seja, impede 

que qualquer material tenha contato superficial com a espaçonave. Este campo é ativado na navegação no espaço 

para evitar colisão com micrometeoroides e outros objetos que possam atravessar nossas rotas. Nunca tivemos 

que usá-lo para nos defender de ataques, porque nunca foi necessário. Grandes naves passam por aqui e, se você 

pudesse ver alguns deles sem estar adequadamente preparado, ficaria aterrorizado. Alguns são feios mesmo para 

nossos padrões. Também podemos criar simultaneamente um campo na superfície da nave que absorve e 

neutraliza suas frequências de radar, impedindo-as de retornar por reflexão. Temos um campo protetor de alta 

energia plasmática que possui a força de uma arma de energia, ou seja, impede que qualquer material tenha 

contato superficial com a espaçonave. Este campo é ativado na navegação no espaço para evitar colisão com 

micrometeoroides e outros objetos que possam atravessar nossas rotas. Nunca tivemos que usá-lo para nos 

defender de ataques, porque nunca foi necessário. Grandes naves passam por aqui e, se você pudesse ver alguns 

deles sem estar adequadamente preparado, ficaria aterrorizado. Alguns são feios mesmo para nossos padrões. 

impedindo-os de retornar pela reflexão. Temos um campo protetor de alta energia plasmática que possui a força 

de uma arma de energia, ou seja, impede que qualquer material tenha contato superficial com a espaçonave. Este 

campo é ativado na navegação no espaço para evitar colisão com micrometeoroides e outros objetos que possam 

atravessar nossas rotas. Nunca tivemos que usá-lo para nos defender de ataques, porque nunca foi necessário. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ncdu3OG3Rw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=8
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Grandes naves passam por aqui e, se você pudesse ver alguns deles sem estar adequadamente preparado, ficaria 

aterrorizado. Alguns são feios mesmo para nossos padrões. impedindo-os de retornar pela reflexão. Temos um 

campo protetor de alta energia plasmática que possui a força de uma arma de energia, ou seja, impede que 

qualquer material tenha contato superficial com a espaçonave. Este campo é ativado na navegação no espaço 

para evitar colisão com micrometeoroides e outros objetos que possam atravessar nossas rotas. Nunca tivemos 

que usá-lo para nos defender de ataques, porque nunca foi necessário. Grandes naves passam por aqui e, se você 

pudesse ver alguns deles sem estar adequadamente preparado, ficaria aterrorizado. Alguns são feios mesmo para 

nossos padrões. Este campo é ativado na navegação no espaço para evitar colisão com micrometeoroides e outros 

objetos que possam atravessar nossas rotas. Nunca tivemos que usá-lo para nos defender de ataques, porque 

nunca foi necessário. Grandes naves passam por aqui e, se você pudesse ver alguns deles sem estar 

adequadamente preparado, ficaria aterrorizado. Alguns são feios mesmo para nossos padrões. Este campo é 

ativado na navegação no espaço para evitar colisão com micrometeoroides e outros objetos que possam 

atravessar nossas rotas. Nunca tivemos que usá-lo para nos defender de ataques, porque nunca foi necessário. 

Grandes naves passam por aqui e, se você pudesse ver alguns deles sem estar adequadamente preparado, ficaria 

aterrorizado. Alguns são feios mesmo para nossos padrões. 

Q - E as pequenas esferas que seguem nossos aviões? Eles também foram vistos sobrevoando várias regiões. 

- Essas esferas são sondas remotas, controladas por qualquer espaçonave que esteja na região. Eles são muito 

rápidos e possuem uma grande variedade de ferramentas para análise e gravação. Eles podem entrar em lugares 

pequenos e manobrar com precisão. Eles nunca batem em nada devido a um sistema de navegação que controla 

com precisão a proximidade dos objetos. Eles não representam perigo para você, a menos que ocorra um acidente 

causado por algum evento fora do controle dos operadores ou interferência da tentativa de captura por seres 

humanos. Também existem muitas dessas sondas em pesquisas submarinas todos os dias. Eles são programados 

para se auto degenerarem se perderem o contato com o comando por um período de tempo predeterminado e 

forem considerados perdidos. Se alguém é pego, torna-se muito pó metálico em pouco tempo. 

Q - Por que não usar essa tecnologia também para se auto-degradar em naves espaciais? Isso evitará cair nas 

mãos dos terráqueos. 

As naves espaciais são unidades muito mais complexas. Eles têm sistemas que impossibilitam a autodestruição por 

causa de unidades anti-carbono e são tripulados por humanóides. Eles não estão planejados para falhar; quando 

têm problemas, são recuperados e, quando caem nas mãos dos terráqueos, são impossíveis de serem analisados. 

Então não há problema. As sondas são muitas, mais frágeis e não tripuladas. Por não serem gerenciados por sinais 

cerebrais como naves espaciais, eles contêm um sistema de navegação controlado a uma distância que poderia 

ser analisada e parcialmente compreendida pelos terráqueos. Eles podem se autodestruir sem grandes problemas 

ou grandes custos. 

Q - Que tipo de armas você tem?  

- Nós temos armas, mas não usamos energia atômica. A energia atômica é uma força que causa muitos efeitos 

colaterais ruins, uma maneira primitiva de obter energia suja. É prejudicial a todos os seres vivos, plantas e 

animais, incluindo humanóides, com certeza. Muito em breve você será obrigado a substituir a energia suja por 

energia limpa. Nossas armas estão resumidas em feixes de energia concentrada que não são usadas como armas 

em si mesmas. Nós os usamos com mais frequência para destruir asteróides e outros corpos celestes que podem 

estar causando problemas. Obviamente, se houver necessidade de usar uma como arma contra alguma raça ou 

circunstância estranha, ela será usada como último recurso. Você está sendo monitorado por muitos anos em 

relação às suas armas atômicas. Temos maneiras de combater os efeitos catastróficos, mas haveria uma perda de 

muitas espécies vivendo no planeta, causando um desequilíbrio por muitas gerações. Todas as suas instalações 

atômicas estão sob vigilância constante. 

Q - No caso de usinas nucleares, elas são usadas atualmente para produção de energia. Qual seria a solução limpa, 

eliminando as usinas hidrelétricas grossas por todos os meios? 
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- Energia limpa é atualmente a unidade anti-carbono. Não tem efeitos colaterais. Usamos pequenas unidades 

geradoras de energia que podem atender a qualquer uma das suas principais cidades por séculos sem qualquer 

manutenção. Energia limpa, barata e abundante. Nós não usamos fios para conduzir energia como você aqui na 

Terra. Fábricas, residências ou veículos têm um pequeno receptor sintonizado no centro de distribuição de energia. 

Tudo é sem fio. A energia é distribuída para qualquer local remoto do planeta onde um receptor está instalado. 

Suas usinas movidas a petróleo também têm seus dias contados. Eles são grandes fornecedores de CO² 

acumulados na sua atmosfera. A queima de petróleo em geral é uma forma suja de energia que você ainda usa 

em seu planeta. Nesta nova era, a atmosfera da Terra será descontaminada radicalmente. 

Q - Você já ouviu as músicas que eu te dei? 

- Sim, obrigado, ouvimos e muitos deles são muito bonitos, transmitindo sentimentos agradáveis. Agradecemos a 

todos que tocaram pianos. Trouxe sua unidade de volta, porque agora copiamos os sons do nosso equipamento. 

Q - Bem, em outra ocasião, você nos disse que seu teletransportador pegou apenas sua assinatura, nem mesmo 

poeira. Você levou o iPod ao seu nave, como? 

- Quando quero levar algo comigo, simplesmente digo que estou levando um artefato, que pode ser uma planta, 

animal ou objeto. O sistema rastreia o que está em contato comigo e cria imediatamente uma assinatura para 

esse item. É tão automático que é quase imperceptível quando você está acostumado a usar o teletransporte. 

Quando não digo nada, apenas minha assinatura é carregada. 

Q - Você sabe se outros como você estão se comunicando com outros terráqueos como eu em todo o planeta? 

- Eu sei que muitos já conversaram com terráqueos. Fiquei curioso sobre suas curiosidades. Sinto-me bem por 

podermos nos comunicar em um bom nível. É muito mais fácil se comunicar com você; nossos cérebros interagem 

muito bem. Neste final da era atual, já é possível uma boa comunicação. Você chegou a um nível intelectual que 

absorve mais facilmente esses novos conceitos. A Terra está se preparando. Para mim, pessoalmente, essa foi uma 

ótima experiência também. Infelizmente, nem todas as raças extraterrestres têm os mesmos princípios. Os 

reptilianos certamente ainda precisam desenvolver uma filosofia de coexistência. Algumas raças não reptilianas 

de colônias independentes também as seguem para lucrar com suas associações e exploração de matérias-primas. 

Esses grupos não são muito confiáveis. 

- Perguntei sobre o movimento de reptilianos em sua base lunar e, segundo fontes de nossa frota, no ano passado, 

cerca de 4.000 reptilianos chegaram à Terra e não retornaram às suas colônias. Eles certamente devem estar 

vivendo e trabalhando em bases subterrâneas, cortesia de seus governos. No total, existem cerca de 20.000 

reptilianos (e afins) vivendo em assentamentos não oficiais em seu planeta. Veja bem, seu planeta pode aceitar as 

raças que gostam de morar aqui, mas essa corrida não faz nada que não seja apenas interesse próprio. Eles não 

pretendem ajudar a desenvolver sua comunidade, apenas para trocar favores. Seja esperto com o que seus 

governos planejam fazer. Esses parceiros podem não ser algo para o bem-estar da comunidade. 

 Vídeo 08 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oito - 06 de outubro de 2010. 

Q - Mythi começou a falar: 

- Você me perguntou outro dia sobre ser capaz de se comunicar conosco, bem, eu vou lhe dar uma pequena pedra, 

não uma pedra comum; é molecularmente programado para atuar como um transceptor. Com isso na sua mão, 

você pode tentar falar comigo quando eu partir. Não sei quanto tempo ainda permaneceremos em missão. 

Quando você quiser falar comigo, segure a pedra por um tempo na sua mão e, se eu estiver disponível, ou como 

você diz "online", podemos conversar. Um especialista da minha equipe programou molecularmente aquela 

pedrinha entre nós; portanto, antes de partir, eu a entregarei. 

https://www.youtube.com/watch?v=ODRnSwaPsNQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=9
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CB - Sério? Será o telefone mais importante que já tive na minha vida. Vai ser ótimo! Fiquei triste ao pensar que 

perderíamos o contato em breve. 

- Você não precisará usá-lo por muito tempo; Em breve, seu planeta terá muito contato com pessoas bem 

diferentes e interessantes. 

Q - Mythi, estou pensando nesta pequena pedra. Como engenheiro, estou tão curioso. Eu entendo sobre 

programação molecular porque fazemos aqui com silício, que também é um mineral, mas não é nada pró-ativo. 

Como é que essa coisa funciona? 

- Bem, nós temos a tecnologia para programar matérias-primas há muito tempo. Como expliquei antes, nossos 

artefatos, controles, motores de metal; tudo é molecularmente programado para desempenhar uma função 

específica. Não temos fiação em nossos naves, apenas alguns tubos para fluidos. Este transceptor usa a energia do 

seu próprio corpo para funcionar. Explicando, você tem aqui na Terra cristais de quartzo, que foram programados 

pela natureza para responder a estímulos. Quando você pressiona o cristal de quartzo em um eixo, ele gera uma 

tensão nas extremidades do eixo perpendicular. Ao colocar um sinal elétrico no eixo elétrico, ele gera um 

movimento mecânico no eixo oposto. Este é apenas um exemplo, aproximadamente, de moléculas programadas, 

neste caso, por natureza, fornecendo uma função muito específica para sempre. Nada é sobrenatural; tudo é 

ciência aplicada. 

Q - Eu sei, mas não é exatamente o que eu quero saber. Uma pequena rocha programada fará uma conexão entre 

nós a toda essa distância? Como isso funciona para transmitir? 

- OK, você tem telefones celulares que se conectam diretamente aos seus satélites de telecomunicações, em 

qualquer lugar do planeta. Nossa pedrinha também fala, mas através do seu satélite natural (Lua), onde há uma 

antena de retransmissão ou qualquer espaçonave que esteja na sua atmosfera com o canal de comunicação de 

desvio conectado ao gateway de transporte mais próximo. Os portões de transporte não são apenas para 

espaçonaves ou minérios; eles também enviam sinais para todos conectados à rede do sistema. Cada um de nós, 

todo ser vivo, tem uma assinatura única no universo. É como o seu computador; ele possui um número ou código e 

qualquer outra pessoa pode encontrá-lo porque está conectado no mesmo sistema de rede. Quando você tenta se 

conectar a mim, o sinal, depois de chegar ao gateway de transporte mais próximo, é retransmitido para toda a 

rede para tentar encontrar o destinatário para entregar essa conexão. É muito simples. Mesmo que o ponto final 

esteja a um milhão de anos-luz de distância, a comunicação é quase instantânea usando os gateways. 

Antigamente, muitos milhões de anos atrás, monólitos programados molecularmente eram colocados em muitos 

planetas com rotas de navegação para servir como relés para comunicação e como ponto de referência para a 

navegação de naves espaciais, como os faróis usados em seus oceanos há séculos. Não tínhamos uma rede de 

comunicação completa antigamente. como os faróis usados em seus oceanos por séculos. Não tínhamos uma rede 

de comunicação completa antigamente. como os faróis usados em seus oceanos por séculos. Não tínhamos uma 

rede de comunicação completa antigamente. 

Q - Existem esses monólitos na Terra atualmente em uso? 

- Sim, mas eles não são realmente monólitos porque chamariam a atenção e não são mais usados para a função 

original. Em todos os locais onde existem concentrações de seres humanos, agendamos alguma construção 

específica com todos os dados coletados. Nós os programamos molecularmente para transmitir dados somente 

leitura, como um farol. Todas as suas cidades têm monumentos como obeliscos e torres, e são frequentemente 

usadas. Esses dados, quando acessados por qualquer pessoa que esteja pesquisando alguma coisa, contam o 

número médio de habitantes da região, mapas, recursos, coordenam grandes instalações e outras notas de 

características dessa comunidade, como hábitos, nível intelectual médio, tipo de governo, social organizações, etc. 

Esses bancos de dados estão sendo atualizados constantemente. Esta é apenas uma pesquisa para fins de 

pesquisa e detalhes dos humanos que habitam o planeta. 
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Q - Bem, Mythi, é uma grande piada. Enviamos ouro, CDs, cartões, muita informação para o espaço, esperando 

que alguém o encontre. Isso foi apenas para enganar as pessoas comuns porque os governos já sabem da 

existência de vocês, amigos há tanto tempo. E você sabe absolutamente tudo sobre nós! 

- Supostamente sim, com certeza. 

Q - Como você vê esse tipo de manipulação do nosso governo? Você deve encontrar todos nós completamente 

sem sentido. 

- Bem, como eu disse, você é uma mistura muito diversificada de personalidades no momento. Existem todos os 

tipos de manipulação da sua sociedade desde os tempos feudais. Os governantes da Terra são colocados no poder 

por interesse e favor, não por mérito ou capacidade de estar lá. Entendemos que o mais comum dos terráqueos 

pode adquirir posições para manipular os outros devido ao maior controle econômico do planeta. Em nossos 

sistemas, os mais qualificados são nomeados automaticamente para os cargos em que são ideais para se 

encontrar. Nossos líderes estão lá pela filosofia da vida, para sequenciar a harmonização e o desenvolvimento de 

uma raça inteira. Todos estão equipados com a infraestrutura necessária para cumprir suas obrigações sem 

favoritismo. Todos são felizes em seus trabalhos porque fazem o que gostam e fazem melhor. Não temos uma 

diferença tão grande entre as classes sociais como você. Quando a qualidade de vida melhora em alguns aspectos, 

também melhora para toda a raça do planeta. Nunca seja mais para alguns e menos para outros. Os deveres de 

menor responsabilidade são tão importantes quanto os de maior responsabilidade, porque são em número muito 

maior e podem formar a base pela qual todas as principais decisões são tomadas. O cientista mais brilhante não é 

mais importante do que aquele que fornece sua comida, porque ele não sobreviveria sem ela. Nossos líderes e 

seus conselhos são tão respeitados quanto qualquer habitante do nosso planeta. É sempre um por todos e todos 

por um. Nesta nova era do planeta Terra, este novo conceito de capacidade real de liderança para vários 

escritórios públicos finalmente começará. E seu pessoal pode viver de maneira mais harmoniosa, cada um fazendo 

o melhor para o bem da comunidade como um todo, 

Q - pergunta Mike - Recentemente (em nossa época) tipos muito grandes de "anomalias artificiais" foram 

observados nas proximidades do Sol. Eles ficaram lá por várias semanas. Você conhece alguma coisa deles? Eles 

eram naturais ou "naves espaciais" de algum tipo? 

- Outro dia eu disse que os Plêiades estavam dentro dos limites do seu sistema solar realizando manobras. Se os 

objetos fossem grandes o suficiente para serem observados por você, certamente seriam suas naves-mãe. Eles têm 

naves espaciais maiores. O campo de energia da espaçonave tem a capacidade de suportar altas temperaturas 

sem que o interior seja afetado. Ao passar pela atmosfera da Terra, as naves espaciais passam em alta velocidade, 

mas não aquecem ou queimam por atrito como meteoros, porque têm os campos de energia ativados. De 

qualquer forma, vocês amigos testemunharão muitas naves espaciais em movimento em todo o sistema solar 

durante os próximos dias. 

Q - Mike pergunta se você tem outros naves em missão em outros continentes. Na Europa, por exemplo. Nesse 

caso, haveria a possibilidade de outros membros de sua frota entrarem em contato com os terráqueos de lá? 

- Mike, eu não posso tomar uma ação como parece que eu estava tentando forçar um contato não autorizado 

precoce com os terráqueos em geral. Não tenho autoridade para fazê-lo. Mesmo se eu apenas sugerir isso para 

outras equipes, parecerá um tipo de manipulação. Minha equipe está ignorando meu contato com você porque 

sou um cientista, um explorador que estuda comportamento. Estamos juntos há muito tempo em muitas missões, 

e eu tenho essa conivência oficial extra dos meus amigos. O que estou fazendo não é totalmente correto, mas não 

envolve nenhuma má conduta que possa prejudicar nossa missão. É apenas a minha curiosidade científica. 

- Para mim, pessoalmente, foi a primeira oportunidade que surgiu para analisar melhor o contexto atual de você e 

seus amigos, para suas perguntas, sua principal dúvida com o atual nível de desenvolvimento. 

Q - Como você define a capacidade dos indivíduos para determinadas funções disponíveis em sua sociedade? 
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- Em nossa sociedade, no desenvolvimento de nossa raça atual, não há pessoas consideradas estúpidas ou 

inteligentes. Na verdade, há uma faixa estreita de QI. O que temos é respeito pelas tendências de cada indivíduo. 

Se você gosta de aprender medicina, dedica-se a essa função. Temos arquitetos, biólogos, engenheiros, sociólogos, 

professores, nutricionistas, mineiros, arqueólogos, produtores, montadores ou qualquer tipo de tendência que 

você tem aqui na Terra. A grande diferença é que usamos tecnologia avançada para executar todas as funções 

necessárias. Controlamos o clima, a temperatura e os filtros solares de nossa atmosfera. Mantemos colônias para 

desenvolver outros planetas, mantendo a população do nosso planeta sempre estável. Nossas três colônias são 

lugares muito agradáveis para se viver e passar férias. Temos muitas amostras de plantas da sua Terra e de outros 

planetas, 

Q - Se o pior acontecer à Terra, podemos perder grande parte de nossa flora e fauna, como recuperamos o 

planeta? 

- Muitas espécies sobreviverão sem problemas e outras serão introduzidas para equilibrar o contexto. Você ainda 

tem muitas espécies que são prejudiciais, e elas não podem fazer parte de uma nova Era no planeta. Micróbios, 

bactérias e pragas também serão sistematicamente eliminados do planeta no primeiro século do novo tempo. 

Você tem espalhadores de doenças como baratas e outros animais nocivos que não funcionarão mais em uma 

sociedade mais limpa e menos poluída. Portanto, qualquer coisa que não se encaixe no novo conceito 

desaparecerá com o tempo. 

Q - Bem Mythi, este mês acabou. No próximo mês, você espera algum movimento incomum de naves no planeta? 

Você pode ver se algo acontecerá consultando seu comando? 

- Vou verificar o que sei. O comando não passa nenhuma informação se não for relevante para a nossa missão, 

mas eles nos alertam se eventos incomuns estão acontecendo. Se eu tiver alguma notícia não confidencial, eu lhe 

direi com certeza. Mas assegure-lhes que nada acontecerá que possa ameaçar a integridade da sua comunidade 

no momento. 

Vídeo 09 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo 9 - 12 de outubro de 2010. 

Q - Mike pergunta, como chamamos o poder da pirâmide? Uma estrutura feita nas mesmas proporções que as 

pirâmides egípcias, e os objetos são colocados a uma altura designada dentro dela, é capaz de manter os 

alimentos frescos, afiar as lâminas, etc ... até mesmo para curar doenças. A pirâmide está agindo como um 

dispositivo de focagem de energia? Se sim, que energia? 

- Sim, Mike, as pirâmides foram construídas como sintonizadores primitivos e amplificadores de energia cósmica. 

Energia cósmica é o que mantém o universo inteiro em equilíbrio; ela é a mãe de toda energia que existe e vive. 

Existem pirâmides em diferentes planetas. Eles não foram construídos por civilizações antigas, mas por eles. Eles 

deram o toque final e a decoração de acordo com suas culturas. A pirâmide, em sua câmara de ressonância, tinha 

a capacidade de receber comunicação direta do planeta natal nos velhos tempos, e era usada pelos 

representantes das culturas terrestres de elite para receber conhecimento, afinando suas mentes no que 

consideravam "além". Eles não podem ser usados como um instrumento, mas amplificam até 11 vezes a recepção 

da energia cósmica. Eles não eram tumbas de reis, como seus arqueólogos se perguntam há muito tempo. Essa 

técnica de canalizar energia pode ser usada por qualquer pessoa. A energia cósmica pode restaurar características 

de minerais e vegetais, mas atua principalmente nas ondas cerebrais dos humanóides. Um dia sua ciência 

entenderá como o cérebro está sintonizado com o cosmos; sua energia pode ser amplificada e direcionada. Veja 

bem, o poder do seu cérebro fará com que a comunicação através da pequena pedra seja transmitida através do 

espaço para a Lua. Essa energia cósmica, quando atua no cérebro, causa reações por todo o corpo, porque 

aumenta muito o nível de energia plasmática que flui pelo sistema nervoso. Esse aumento de energia pode 

facilitar o reparo de pontos de acesso que podem ser isolados ou semi-isolados por problemas físicos, 

deformações, inflamações etc. O cérebro é como um gerador de energia biológica; para qualquer problema, pode 

https://www.youtube.com/watch?v=PTLrgxjvocg&list=PL367DBA4B8836F09B&index=10
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estar gerando muito pouca energia, e isso leva a problemas de reação lenta ao resto do circuito. A pirâmide pode 

atuar como uma injeção de energia para reativar o cérebro e o sistema nervoso, e então o corpo reage 

combatendo os problemas corporais com mais eficácia. Se você é saudável, seu cérebro e sistema nervoso estão 

equilibrados, mas se você quiser testá-lo, construa uma pirâmide onde possa entrar e meditar. O incidente de 

energia nas faces está concentrado no centro da pirâmide, redirecionado pelo efeito prisma. As melhores 

matérias-primas para construir são folhas de vidro mineral. Corrediças de concreto ou rocha, além de melhorar a 

ressonância. Evite usar metal, pois eles reverberam e perdem energia, pois há o efeito de aterramento do sinal. 

Não use madeira ou plástico, pois eles não causam a ressonância necessária. As medidas corretas de cada face 

triangular são 3,2 base e 2. 0 nos dois lados para uma proporção de proporção inca ou bósnia ou 4,4 base e 4,18 

ambos os lados para uma proporção de pirâmide egípcia. A partir dessas medidas, você pode usar qualquer 

tamanho, menor ou maior. Instale a pirâmide com uma face alinhada à linha norte / sul magnética, assim como o 

planeta também está alinhado com o giro magnético da galáxia. Coloque no centro do piso um suporte de 

madeira de 0,7 altura, onde você poderá absorver tanta energia. Hoje, temos sistemas de condicionamento físico, 

tornando essas aplicações de energia com precisão, dependendo da necessidade de recuperação do indivíduo. Não 

coloque dispositivos eletrônicos sensíveis, pois eles podem funcionar mal. Instale a pirâmide com uma face 

alinhada à linha norte / sul magnética, assim como o planeta também está alinhado com o giro magnético da 

galáxia. Coloque no centro do piso um suporte de madeira de 0,7 altura, onde você poderá absorver tanta energia. 

Hoje, temos sistemas de condicionamento físico, tornando essas aplicações de energia com precisão, dependendo 

da necessidade de recuperação do indivíduo. Não coloque dispositivos eletrônicos sensíveis, pois eles podem 

funcionar mal. Instale a pirâmide com uma face alinhada à linha norte / sul magnética, assim como o planeta 

também está alinhado com o giro magnético da galáxia. Coloque no centro do piso um suporte de madeira de 0,7 

altura, onde você poderá absorver tanta energia. Hoje, temos sistemas de condicionamento físico, tornando essas 

aplicações de energia com precisão, dependendo da necessidade de recuperação do indivíduo. Não coloque 

dispositivos eletrônicos sensíveis, pois eles podem funcionar mal. 

 

Q - Mike pergunta, houve uma sugestão de que nosso Sistema Solar não seja originalmente parte da Via Láctea. 

Aparentemente, está sendo puxado ou capturado pela "Via Láctea" de sua casa original, a galáxia Anão Sagitário. 

Diz-se que isso explica o ângulo da eclíptica em que nosso sistema solar se encontra à beira da Via Láctea. Você 

sabe alguma coisa sobre isso? 

Mike, não tenho certeza disso. Eu poderia tentar verificar uma história muito antiga. Algumas galáxias colidiram 

há muito tempo e ainda estão se recombinando. Muitos corpos celestes não estão ocupando suas posições 

originais; a maioria foi agregada na formação de galáxias. Na minha opinião pessoal, não acredito que a Via 

Láctea tenha passado perto da galáxia dos Anões de Sagitário sem a capturar completamente. Isso seria quase 

impossível. Quando duas galáxias com uma grande diferença de massa chegam tão perto que tocam, a maior 

sempre atrai a menor, modificando a rota do menos para si mesma. As galáxias em proporção ao seu tamanho 
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são muito lentas em seus movimentos. A força gravitacional de duas galáxias próximas é imensa. É diferente 

quando um corpo celeste viaja em velocidade e passa perto de outro em sua rota, roubando suas luas. 

Q - Mythi, você tem uma família em algum lugar? 

- Sim, eu tenho meus pais biológicos no meu planeta. Lá, além de meus pais biológicos, tenho muitos outros pais 

"mentores". Quando somos adolescentes, viajamos muito em troca. Eu vivi por um tempo em vários lugares 

diferentes, completando meu treinamento. Toda família te pega como um filho. Nasci na cidade, mas morava no 

campo, nas três colônias, conheci todas as opções profissionais que me interessavam em seus locais originais, para 

formar minha própria personalidade. E agora sou pesquisadora e solteira. Um dia eu posso ter um filho. 

Q - Steve pergunta, muitos abduzidos relatam ter implantes em partes de seus corpos. Você sabe o que são esses 

implantes? 

- Bem, Steve, como eu disse antes, a Terra está sendo visitada por muitas raças; alguns deles têm muito interesse 

na área de desenvolvimento biológico. Como a Terra ainda não faz parte da Comunidade Galáctica, não temos 

muita informação sobre o que outras raças estão fazendo. Eles podem fazer o que quiserem, desde que não 

causem problemas para suas comunidades. Que eu saiba, os chips de identificação são colocados em criaturas que 

estão sob algum tipo de estudo. Ao coletar material genético para ser usado para cruzar com outros seres, os 

cientistas devem ser capazes de localizar as fontes originais novamente para novas coleções ou simples 

observação. É como um tubo de ensaio numerado. Algumas raças têm problemas genéticos para resolver, 

mutações físicas ao longo de muitas gerações que desenvolveram anormalidades patogênicas, mas podem ser 

tratadas com alterações nos genes. Você é uma raça de humanóides com uma forte constituição física, ainda está 

em um estágio inicial em que não houve muita perda de características essenciais e uma boa fonte de material 

humanóide genético. Veja, normalmente eles não têm más intenções. Algumas raças não têm o respeito 

necessário porque pensam que você é uma raça menos desenvolvida intelectualmente. Na verdade, você também 

faz isso com suas próprias raças menos afortunadas de humanos. Você testa drogas e faz todo tipo de 

experimento. Você também usa animais para fazer isso. Tenho certeza que esses abduzidos humanos não 

sofreram ferimentos físicos graves, mas psicológicos, apenas porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de coisa 

deve terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. ainda estão em 

um estágio inicial em que não houve muita perda de características essenciais e uma boa fonte de material 

humanóide genético. Veja, normalmente eles não têm más intenções. Algumas raças não têm o respeito 

necessário porque pensam que você é uma raça menos desenvolvida intelectualmente. Na verdade, você também 

faz isso com suas próprias raças menos afortunadas de humanos. Você testa drogas e faz todo tipo de 

experimento. Você também usa animais para fazer isso. Tenho certeza que esses abduzidos humanos não 

sofreram ferimentos físicos graves, mas psicológicos, apenas porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de coisa 

deve terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. ainda estão em 

um estágio inicial em que não houve muita perda de características essenciais e uma boa fonte de material 

humanóide genético. Veja, normalmente eles não têm más intenções. Algumas raças não têm o respeito 

necessário porque pensam que você é uma raça menos desenvolvida intelectualmente. Na verdade, você também 

faz isso com suas próprias raças menos afortunadas de humanos. Você testa drogas e faz todo tipo de 

experimento. Você também usa animais para fazer isso. Tenho certeza que esses abduzidos humanos não 

sofreram ferimentos físicos graves, mas psicológicos, apenas porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de coisa 

deve terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. Algumas raças 

não têm o respeito necessário porque pensam que você é uma raça menos desenvolvida intelectualmente. Na 

verdade, você também faz isso com suas próprias raças menos afortunadas de humanos. Você testa drogas e faz 

todo tipo de experimento. Você também usa animais para fazer isso. Tenho certeza que esses abduzidos humanos 

não sofreram ferimentos físicos graves, mas psicológicos, apenas porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de 

coisa deve terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. Algumas 

raças não têm o respeito necessário porque pensam que você é uma raça menos desenvolvida intelectualmente. 

Na verdade, você também faz isso com suas próprias raças menos afortunadas de humanos. Você testa drogas e 

faz todo tipo de experimento. Você também usa animais para fazer isso. Tenho certeza que esses abduzidos 
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humanos não sofreram ferimentos físicos graves, mas psicológicos, apenas porque foram pegos de surpresa. Esse 

tipo de coisa deve terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. 

somente porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de coisa deve terminar quando seu planeta se tornar parte da 

comunidade como uma raça independente. somente porque foram pegos de surpresa. Esse tipo de coisa deve 

terminar quando seu planeta se tornar parte da comunidade como uma raça independente. 

Q - Steve pergunta, de onde você é exatamente, em termos de sua casa? Uma localização exata no universo seria 

útil. 

- Steve, como eu disse antes, moro na galáxia de Andrômeda. O mais preciso que posso lhe dar é que meu planeta 

está no quadrante direito da galáxia, perto da borda superior, como visto da Terra. Meu sistema solar é de aprox. 

540 anos-luz do centro da minha galáxia. Nosso sistema solar possui 26 planetas, 54 luas e nosso sol é 18 pontos 3 

vezes maior que o seu. Nosso planeta está localizado na sétima órbita e possui três luas. Temos outras três 

colônias em planetas nas quinta, sexta e oitava órbitas. Estamos muito distantes e nossas unidades de 

coordenadas astronômicas são bem diferentes daquelas usadas aqui. Tudo está em holograma, programado para 

monitorar os movimentos reais, com a capacidade de aumentar o zoom para visualizar os planetas de perto. É 

impossível ver com telescópios, pois nosso sistema solar está em uma galáxia distante, e seus cientistas nunca 

serão capazes de nos catalogar. Será muito fácil quando você tiver acesso às informações de um banco de dados 

da Comunidade Galáctica. Quando você captura a imagem aqui, o objeto pode não existir mais por um longo 

tempo. Nos bancos de dados, você terá as informações em tempo real, tempo galáctico. 

Q - Existem raças bélicas e perigosas que você conhece? 

- Infelizmente sim. Não gosto de jogar nessas questões, mas você perguntou, e há situações reais. Existem colônias 

de raças belicosas por natureza. Eles são delitos. Eles não têm capacidade para resolver todos os seus problemas 

sociais e degradar o comportamento hostil. Você tem aqui os chamados piratas, bem, eles são piratas 

interplanetários. São uma raça com aparência de "cinzas" com aprox. 1,6 m, mas a cor da pele é mais parecida 

com o marrom. Os olhos são menores e castanhos escuros, e a expressão do rosto é desagradável. Há muito 

tempo, alguns desses grupos haviam assumido várias naves espaciais de alguns planetas pacíficos e as usavam 

para saquear e contrabandear mercadorias que fluíam pelos sistemas solares. Essas quadrilhas também simulam 

a codificação de naves espaciais comerciais para contornar o sistema de gateways de transporte. Às vezes, pegam 

carona nas naves-mãe de algumas raças coniventes de certos sistemas solares sob supervisão, ignorando o 

sistema oficial de transporte. Uma vez que eles estão em um sistema solar, eles são difíceis de detectar, mas 

quando querem mudar para outro sistema, seus naves precisam usar nossos portões de transporte, onde há mais 

chance de apreendê-los. Como você pode ver, existem problemas em todos os níveis de tecnologia e 

desenvolvimento. Eles também podem estar circulando aqui sem nenhum controle, coletando material biológico 

para terceiros ou até sequestrando pessoas para trabalhar em suas colônias. Às vezes, podemos prender e cercar 

alguns de seus naves, mas para cada um que confiscamos, eles roubam dois. Eles também fazem muitos negócios 

com os reptilianos em todas as galáxias. Os reptilianos não roubam, mas aproveite as oportunidades para 

comprar produtos sem pedir conveniência à fonte. Quantas de suas nações fizeram isso nos velhos tempos com 

seus piratas? Eles geralmente funcionam sem atrair muita atenção, é improvável que apareçam publicamente em 

seu planeta, mas podem ser muito ativos aqui se os reptilianos instalarem uma colônia oficial em seu planeta. 

Como eu disse antes, existe uma espécie de raça de "Greys" que trabalha com os reptilianos além dos piratas. Eles 

são como seus "contadores", gerenciando os negócios para eles e, é claro, participando dos ganhos das 

negociações. mas pode ser muito ativo aqui se os reptilianos instalarem uma colônia oficial em seu planeta. Como 

eu disse antes, existe uma espécie de raça de "Greys" que trabalha com os reptilianos além dos piratas. Eles são 

como seus "contadores", gerenciando os negócios para eles e, é claro, participando dos ganhos das negociações. 

mas pode ser muito ativo aqui se os reptilianos instalarem uma colônia oficial em seu planeta. Como eu disse 

antes, existe uma espécie de raça de "Greys" que trabalha com os reptilianos além dos piratas. Eles são como seus 

"contadores", gerenciando os negócios para eles e, é claro, participando dos ganhos das negociações. 
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- Você me perguntou outro dia sobre objetos perto do seu sol. Encontramos uma concentração de naves espaciais 

no Cinturão de Kuiper, perto de Plutão. Cerca de 20 grandes naves espaciais estão lá no momento. Não sabemos o 

que eles estão fazendo lá. Há também uma nave espacial da Canis Major Dwarf Galaxy que pousou na superfície 

das operações de Urano. Esta enorme espaçonave pode ser facilmente detectada pelos seus telescópios quando 

ela decola. 

Vídeo 10 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - Décimo vídeo - 15 de outubro de 2010. 

Q - Mythi, você pode nos contar mais sobre as características físicas das raças que conhece? 

- Vou fazer uma sinopse, porque esse assunto é muito longo. Mencionarei detalhes das raças mais comuns que 

conheço, da dimensão em que vivemos. As raças são principalmente humanóides e não humanóides. Os 

humanóides são uma maioria absoluta. Temos um departamento especial na Comunidade Galáctica para tratar 

de questões de relacionamento com não-humanóides. Em espécies humanóides, algumas raças têm pequenos 

seres que são aprox. 1 pé de altura e são proporcionais a nós. Elas são ótimas pessoas. 

- Temos sociedades de "Grays", como você as chama, com corpos esbeltos e cabeças de maior proporção, e essas 

sociedades têm alturas diferentes, variando de 0,50m a 1,60m. Existem aprox. 130 raças diferentes de humanóides 

com as características dos "Greys". Essas raças são geralmente avançadas e de boa índole. Apenas algumas de 

suas variações são bélicas e problemáticas. Alguns têm olhos grandes e outros, olhos menores. A pele também 

varia de branco a marrom claro. Os olhos não são pretos ou marrons em alguns casos, mas usam filtros de 

proteção, como lentes de contato que se ajustam automaticamente à luz ambiente, proporcionando boa visão em 

claro ou escuro, e também os usamos quando necessário. Seus olhos são como os meus e são muito sensíveis. 

Perdemos um pouco da capacidade de retração dos alunos devido a centenas de gerações em ambientes com 

iluminação controlada. Algumas dessas raças estão tentando usar genes dos terráqueos para corrigir essa 

degeneração dos músculos da íris. 

- Existem várias raças de seres com corpos altos e esguios e cabeças mais proporcionais, que se movem em 

movimentos graciosamente suaves. Eles estão desenvolvendo muito à frente e vivem em sociedades muito 

avançadas. Eles são chamados de "velhos pais". Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico de 

unidades anti-carbono que hoje são utilizadas. Eles quase nunca interferem em outras raças e são quase auto-

suficientes em tudo o que precisam. 

- Existem raças antigas de humanóides grandes, de 3,5 m de altura, proporcionais ao seu corpo terráqueo, e elas 

já circulavam muito aqui nos velhos tempos. Algumas dessas raças foram extintas e outras são ativas em outras 

galáxias do universo. São seres que socializam bem com outras raças. 

- Existem muitas raças como a sua (aprox. 80 raças), com cabelos e características semelhantes, variando aprox. 

de 1,5m a 2,0m de altura e com diferentes tons de pele. Alguns muito mais avançados que você, outros menos. Os 

menos avançados têm mais pêlos no corpo e são mais hostis. Eles vivem como você diz, na idade da pedra. Os 

mais avançados entrarão em contato com você, como muitos seres de suas civilizações devem incorporar na Nova 

Era da Terra. Essas civilizações são muito dinâmicas no desenvolvimento. Todos os grupos étnicos que hoje 

habitam a Terra vieram originalmente dessas raças em todo o universo. Os pleiadianos são como você. 

- Existem também raças derivadas de mamíferos marinhos, que desenvolveram os mesmos padrões que os 

humanóides. Como esses desenvolvimentos paralelos ocorreram há milhões de anos, eles também são 

considerados humanóides. Algumas dessas raças são muito tecnologicamente avançadas e se relacionam bem 

com outras raças. 

Os reptilianos não são humanóides. Eles são descendentes de outra linha de desenvolvimento; a temperatura do 

corpo é muito menor que a nossa, o que justifica por que eles gostam de lugares quentes para morar. Existem 

https://www.youtube.com/watch?v=5BCsG-Cp4zA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=11
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aprox. 20 espécies deles. Algumas raças de reptilianos também podem respirar debaixo d'água. Sua pele é grossa 

para manter a temperatura e os protege da radiação solar. Suas raças variam em tamanho de 1,7m a 3,0m de 

altura. Eles são muito inteligentes, têm muita energia e são fisicamente fortes. Tecnologicamente, eles não são 

muito brilhantes, mas assimilam muito bem o conhecimento dos outros. 

- Finalmente, existem raças originárias de linhagens de insetos, com esqueleto externo, difíceis de serem tratadas 

porque seu comportamento lógico é inerente às suas características. Suas comunidades realmente não cuidam 

deles na limpeza, o que os torna hostes ruins, se você precisar deles. Eles não fazem muitos contatos com 

humanóides ou reptilianos, apenas se for absolutamente necessário. Eles são inteligentes e inteligentes, mas têm 

várias limitações principalmente relacionadas a qualquer participação em atividades conjuntas com outros seres. 

O estilo de vida deles não é ortodoxo para os humanóides. Eles são rápidos, ágeis, resistentes e resilientes; eles 

podem sobreviver em ambientes muito severos. Todas as raças são completamente livres em suas decisões e 

estilos de vida; 

Q - E os animais que habitam os planetas do universo? 

- Este é um problema para décadas de pesquisa. Existem milhões de espécies de animais, mamíferos, reptilianos, 

anfíbios, pássaros, insetos e peixes no universo. Multiplique o que você tem na Terra por 1000, e isso ainda é 

muito pouco. Alguns são do tamanho de uma formiga pequena e outros são maiores que os seus maiores vasos. É 

um universo cheio de vida interessante e diversificada. Tudo o que seus amigos têm aqui em termos de vida 

animal existe em outras partes do universo. Quando uma espécie é extinta aqui, isso não significa que ela não 

existe mais, apenas o ambiente na Terra não é mais adequado por algum motivo para essa criatura. Quando uma 

espécie é extinta, significa que algo não está certo entre ela e o planeta, ou seja, houve algum desequilíbrio que 

causou essa mudança em seu estado original. Pode ser um processo natural, desastre, ou apenas um uso 

inadequado de suas raças dominantes, como, notoriamente, vocês terráqueos. Quanto mais inteligente e 

avançada for uma raça, mais cuidado será necessário para manter o planeta em harmonia com todas as formas 

de vida que o adotaram como lar. 

Q - Qualquer corrida afiliada à Comunidade Galáctica pode ter acesso a qualquer tecnologia disponível? 

- De modo nenhum. O acesso aos níveis de tecnologia está relacionado ao desenvolvimento mental e filosófico de 

cada raça. A gama de tecnologias permitidas para uma corrida é compatível com a era do desenvolvimento do 

planeta em que essa colônia específica está instalada. Quanto mais equilibrada e harmoniosa for uma sociedade, 

maior será o acesso a novas tecnologias. A frequência vibratória (ou aura) de um planeta habitado pode ser 

medida e analisada a qualquer momento, e este é um processo natural de categorização de uma civilização. Você 

sabe quando é um lugar que faz você se sentir bem e quando está em um ambiente em que se sente pesado. Essa 

é a aura que transmite vibração leve ou pesada. Com os planetas, é exatamente a mesma coisa. Raças como os 

"piratas" que mencionei oficialmente não têm acesso a tipos mais altos de tecnologia. Para obtê-los, eles roubam 

de raças mais desenvolvidas. A Terra terá acesso a novas tecnologias, mas com o tempo. Primeiro, a aura do 

planeta precisará ser estabilizada e sua sociedade harmoniosa e classificada como estável. 

Q - Mike pergunta - Mythi, como você se reproduz? Você costuma fazer sexo como nós, que tem mais dívidas? 

Apenas por curiosidade, também, é feito por prazer? 

- Mike, você não está atrasado, mas ainda não chegou. Eu estava esperando essa pergunta. Bem, temos duas 

opções como você faz aqui. Eventualmente, também fazemos por prazer. Podemos fazer fisicamente ou 

inseminação. Quando nosso parceiro engravida, vamos a um centro de diagnóstico que possui a tecnologia para 

definir o sexo do embrião antes de sua formação. Aproximadamente metade dos casais tem um filho, mas, como 

somos dois, podemos ter até dois filhos, pois eles preencherão nossos lugares quando morrermos. De qualquer 

forma, podemos escolher o sexo. Dependendo da necessidade de equilibrar a comunidade naquele momento, 

podemos ter dois meninos ou duas meninas ou apenas um de cada. Portanto, nossa população está sempre mais 

ou menos em equilíbrio. Todas as outras raças de humanóides e reptilianos se reproduzem da mesma maneira, 

mas as que depositam ovos ou casulos são descendentes de apenas insetos. 
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Q - E apenas para completar a indiscrição de Mike, você faz sexo entre diferentes raças de humanóides? 

Mike, temos uma filosofia diferente em relação ao sexo. Só fazemos sexo se houver uma união espiritual presente. 

A mistura de etnias no universo existe e é um processo normal para constituir uma raça, mas somos de todas as 

etnias e compatíveis. Aqui na Terra você tem etnias diferentes que se cruzam. Quando duas ou mais comunidades, 

por algum motivo, querem viver na mesma colônia, e se forem espécies relacionadas, podem ter uma integração, 

gerando membros cruzados. Existem também casos de hibridação genética para melhorar fisicamente as gerações 

futuras, corrigindo deficiências geradas pelo desenvolvimento de uma raça. Existem muitas raças, incluindo a sua, 

acredito, por curiosidade ou outro instinto que eu não entendo, que fazem sexo com outras raças, mesmo que isso 

não leve a resultados práticos. Algumas raças reptilianas têm grande interesse em híbridos para desenvolver 

colônias que podem ser consideradas uma espécie de humanóide. Por um longo tempo, eles tentaram cruzar 

reptilianos com mamíferos humanóides e, talvez, estejam tentando fazer isso também em seu planeta, já que sua 

sociedade ainda não está oficialmente catalogada como uma raça homogênea. 

Q - Mythi, qual é a sua ideia sobre o que é o universo? 

-O universo, como o conhecemos, é como uma das suas praias cheias de areia. Ela não consegue ver outras praias, 

mas, mesmo assim, ela não é a única. Existem muitos universos, simplesmente não podemos ver, porque nosso 

ponto de referência ainda é muito pequeno no meio de nossos grãos de areia. Existem links entre universos; os 

buracos negros trocam pressão com seu correspondente e atuam como fornecedores de balanço de materiais e 

energia para a formação de sistemas estelares entre esses universos. Seus cientistas um dia entenderão como isso 

funciona. Mais uma vez, uma vez que tenhamos melhorado, mais coisas começarão a fazer sentido. 

Q - Nossos cientistas anunciaram a descoberta do Gliese 581g em 29 de setembro de 2010, bem como a Terra. É 

um dos seis planetas no sistema ao redor da estrela Gliese 581, constelação de Libra. Você sabe se existem 

pessoas lá? 

- Sim, o planeta é um pouco maior que a Terra. Existe uma grande colônia reptiliana. Eles colonizaram todo o 

cinturão equatorial do planeta. Você encontrará, com o tempo, milhares de planetas habitáveis nas bandas de 

humanóides. Muitos planetas, mesmo que não exatamente na faixa correta de temperatura, podem ter mudado 

suas características com as mudanças atmosféricas. Temos processos para lidar com a atmosfera superior para 

aquecer ou resfriar o planeta, diminuindo ou aumentando a incidência de luz e outras frequências de sol na 

superfície, além de alterar a pressão barométrica. Existem milhões de planetas que podem ser adequados. Muitos 

estão sendo preparados para apoiar colônias humanóides. Fizemos isso em planetas onde instalamos nossas 

outras três colônias. Leva tempo, mas funciona muito bem. 

Vídeo 11 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo onze - 19 de outubro de 2010. 

Q - Claro, você pode controlar a atmosfera, mas e a água? Se você não tem água suficiente, é difícil viabilizar o 

planeta, certo? 

- Água não é problema. Há muita água na galáxia, na forma de gelo. Existem planetas quase exclusivamente 

feitos de gelo. Transferir é simples; instalamos dois portões de transporte, sintonizados, um em uma fonte de água 

ou gelo e o outro no planeta em questão. Equipamento especial é usado para remover água ou gelo e enviá-lo 

pelo gateway continuamente. Em breve, uma grande quantidade de água será transferida para o novo planeta. 

Essa água estará sempre fazendo seu ciclo no novo planeta, porque uma vez lá, nunca sai. Este processo foi feito 

na Terra também nos velhos tempos. 

Q - Mas, Mythi, a teoria de nossos cientistas é que a água foi trazida pelos meteoros gota a gota. 

https://www.youtube.com/watch?v=j5PnKbWLGhU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=12
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- Você poderia imaginar isso honestamente? Pergunte aos seus cientistas: por que apenas a Terra foi agraciada 

com esses bilhões de meteoros úmidos e os outros planetas do seu sistema solar receberam apenas os secos? Essa 

teoria não tem base científica; é apenas uma conjectura. Eles nem sabem como apareceram aqui. 

Q - Bem, se sim, por que a água foi trazida apenas para a Terra? Eles poderiam ter colocado água em Marte, Urano 

ou Vênus também, certo? Por que eles não? 

- O seu sistema solar é muito novo em termos de consolidação. Os mais fáceis de manusear em termos de 

atmosfera foram Marte e Terra, estando em áreas com temperatura natural mais adequada aos humanóides. Os 

outros planetas exigiriam muito mais esforço para equalizar. Quando eles decidiram colonizar seu sistema solar, 

Marte era uma das opções. Eles colocam uma certa quantidade de água lá, bem como plantas e animais mais 

tarde. Depois de alguns anos, eles descobriram que a Terra aproveitava muito; Marte não possuía a riqueza de 

características minerais como as encontradas na crosta terrestre após a formação. Marte possui água nos lagos, 

mas a maior reserva é a água subterrânea, nas camadas do subsolo. Então eles decidiram iniciar a colonização do 

seu sistema solar no planeta Terra, quando a primeira crosta fina e resfriada apareceu. Eles colocam água 

suficiente na Terra, imaginando se seria mais permeável quando resfriado, o suficiente para absorver grande 

parte dele, mas os cálculos de permeabilidade não atingiram muito os resultados, e a Terra teve um grande 

estoque de água em sua superfície. Eles poderiam ter removido o excesso de água, mas também era muito bom. O 

pequeno planeta azul começou a viver. 

- Bem, na verdade, vim hoje para lhe dar mais notícias em movimento. Atualmente, três grandes naves espaciais 

estão em órbita terrestre, incluindo o Canis Major Dwarf, que foi recentemente por Urano, que é do tamanho do 

país "Austrália", para dar uma idéia, não a maior, mas também a pequena. Eles têm seus campos de energia 

ativados e não podem ser vistos, mas seus cientistas perceberão pequenas distorções no brilho, em alguns quartos 

do céu noturno. Pode ser que você tenha problemas com alguns de seus satélites. Eles enviaram vários naves 

menores para a base antártica hoje. Não tenho permissão para divulgar nenhuma operação, pois não teria essas 

informações. Talvez eles estejam apenas fazendo observações. Assim que puder, se puder, darei mais detalhes. 

Q - Mythi, você tem alguma notícia para nos contar sobre o movimento de alienígenas aqui? 

Sim, tenho algumas informações. Oito naves espaciais de nossa frota estão aqui conosco. Nosso papel é continuar 

a patrulhar e observar. Nossas ordens são para ficar alerta, em algumas questões ainda classificadas. Mas posso 

lhe dizer que nenhum de seus mísseis atômicos estará operacional a partir de novembro próximo. O movimento 

está crescendo aqui; quatro grandes naves espaciais dos Plêiades se juntaram aos três que chegaram alguns dias 

atrás e desembarcaram na Antártica. Há um grande movimento de naves reptilianos no planeta, especialmente na 

América do Norte e na China. Foi feito um estudo do seu sol, sobre o aumento esperado da atividade e influência 

nos planetas do seu sistema solar. Seu sol entrará em grande atividade a partir de agora até 2013, e isso 

realmente mudará muito as condições climáticas. A região do planeta Terra que tem mais habitantes, a leste, está 

com grande atividade, naves espaciais patrulhando o perímetro. Estamos monitorando o núcleo do planeta e 

também as pressões das placas tectônicas regionais para prever eventos futuros. Há uma grande plataforma que 

por algum tempo foi enterrada na Sibéria em uma fissura específica e outra instalada na zona abissal do Oceano 

Atlântico Sul, perto da Antártida, que poderia mergulhar o centro do planeta para fazer correções drásticas no 

núcleo, se necessário. Uma das naves espaciais que monitorou as atividades de seu sol há algum tempo era de 

uma república humanóide independente que faz esse tipo de pesquisa para várias entidades galácticas, inclusive 

dentro de nosso próprio sistema solar; nós os conhecemos bem. Eles são altamente especializados em sóis e seus 

ciclos. Na sonda principal, há uma equipe incrível de 80 milhões de pessoas. Toda a corrida vive neste nave. É 

como um planeta, apenas totalmente artificial. Eles não podem se aproximar demais de planetas menores, 

causando possíveis distúrbios em suas órbitas devido à sua enorme massa; eles estão sempre no espaço aberto. 

Se eles precisam se aproximar, o fazem da maneira menos intrusiva possível. A Comunidade Galáctica está 

investindo tempo e recursos para garantir que esta nova colônia na Terra tenha o sucesso que esperamos. 
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Q - Mythi, essas plataformas que você mencionou, como elas atuarão no núcleo da Terra? 

- Bem, eu não sou geofísico, mas eles têm a capacidade de regular a temperatura do núcleo para evitar uma 

grande expansão. Não sei ao certo como funciona, mas é uma técnica usada por muito tempo para conter 

influência excessiva da radiação externa que pode desencadear aumentos de temperatura e pressão. Eles são 

sempre usados como último recurso para evitar grandes desastres. Eles não devem ser usados, mas é bom saber 

que eles estão disponíveis. 

Q - Carlos pergunta, Mythi, você conhece algum detalhe específico sobre a corrida dos Anunaquis? 

- Carlos, Anunaquis era o nome dado pelos sumérios a uma raça que estava explorando sua região na época. Eles 

eram descendentes de uma raça que agora vive nas Plêiades, como muitas outras raças de humanóides que vivem 

lá. Hoje, esses seres são muito altos, com uma média de 3,5m, mas, nos velhos tempos, tinham quase 4,0m de 

altura. Alguns deles morreram aqui nos velhos tempos, lutando com uma antiga raça reptiliana cuja intenção era 

tirar o planeta dos terráqueos. Eles te defenderam contra esses invasores. Espero que você encontre vestígios 

deles desde a época dos sumérios, alguns dos quais foram enterrados aqui. Eles devem ser grandes esqueletos. Foi 

a mesma corrida que construiu o antigo espaçoporto de Stonehenge que você me perguntou! Eles não vêm mais 

ao seu sistema solar, mas têm grandes naves espaciais, e talvez um dia eles voltem aqui apenas para visitar. Seus 

interesses agora estão direcionados para novas colônias em Aldebaran por mais de dois mil anos. Como eu disse, 

eles não vieram do planeta que você chama Nibiru; esse planeta não tem habitantes. Quando chegaram aqui pela 

primeira vez, coincidentemente Nibiru estava próximo e, a partir dessa observação, os sumérios deduziram que o 

planeta era o lar de deuses estranhos. Nibiru não estará e nunca estará em condições de ser habitado. os sumérios 

deduziram que o planeta era o lar de deuses estranhos. Nibiru não estará e nunca estará em condições de ser 

habitado. os sumérios deduziram que o planeta era o lar de deuses estranhos. Nibiru não estará e nunca estará 

em condições de ser habitado. 

Q - Mike pergunta, domingo, 10 de outubro de 2010 (10.10.10) é considerado uma data muito importante para 

nós aqui na Terra, devido às energias que estão relacionadas ao aumento da frequência da humanidade e do 

planeta (Gaia) para novos níveis . Isso é conhecido como "Ascensão" e está aparentemente em preparação para 

2012. Você está envolvido nesse processo? Você está ciente disso? Sua frequência também está sendo 

aumentada? 

- Mike, como falei anteriormente, a Terra entrará em um novo estágio (Nova Era) a partir de dezembro de 2012. 

Até então, muitas coisas acontecerão à medida que a frequência do planeta já estiver mudando e já puder ser 

sentida por muitos dos você. Estamos cientes disso e estamos aqui porque participamos indiretamente desse 

processo; faz parte do que estamos fazendo em nossas missões regulares aqui. Em nosso planeta, passamos pelas 

Eras como vocês, mas em momentos diferentes. Não seremos atualizados no momento. Agora é a sua hora, e 

como você é uma nova colônia com excelentes chances de ascensão está sendo observada e estudada neste 

período especial. Depois que a poeira baixar, você se tornará parte de algo muito maior do que o seu limite de 

fronteiras tradicionais, não mais internacional, mas intergaláctico. 

Q - Steve pergunta, Mythi, você sabe por que os sistemas de armas nucleares foram desativados por objetos 

acima das instalações nucleares? 

Steve, como eu disse anteriormente, todas as suas instalações militares contendo armas atômicas estão sob 

vigilância estrita. Nesse momento de possíveis eventos, os Plêiades estão neutralizando os sistemas de navegação 

de todas essas armas até novembro. Não para impedir um ataque às naves espaciais, mas para proteger seu povo 

de seus próprios governos. 

Q - Steve pergunta, Mythi, você pode explicar detalhes sobre a composição química do ambiente em seu planeta, 

como níveis de oxigênio, etc.? 
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- Steve, nosso planeta tem uma atmosfera muito semelhante à que a Terra deveria ter: 79% de nitrogênio, 20% de 

oxigênio, 0,8% de argônio, dióxido de carbono 0,05%, 0,01% de outros gases e vapor de água. Todos os planetas 

habitados por humanóides ou reptilianos têm uma atmosfera respirável para todas as raças. O que varia em 

alguns casos é a pressão atmosférica, que pode influenciar um ajuste barométrico necessário para uma visita. 

Atualmente, sua atmosfera é extremamente poluída e desestabilizada; essa condição mudará radicalmente nos 

próximos anos, para melhor, é claro. 

Q - Steve pergunta, os alienígenas podem ler mentes humanas? 

- Steve, a telepatia é uma técnica que foi desenvolvida ao longo de muitos milhões de anos por várias raças. 

Funciona muito bem com membros de sua própria raça e inferiores. As raças superiores se comunicam 

telepaticamente com outras raças apenas se quiserem fazê-lo. Sociedades não desenvolvidas como a sua não 

receberão esse recurso em breve. Essas e outras características só podem ser desenvolvidas em um ambiente ideal 

com a frequência adequada de vibração do planeta. Podemos nos comunicar com você por telepatia, mas você 

não pode responder, portanto seria uma conversa de mão única. Podemos antecipar o que você pensa quando 

fala conosco, mesmo sem proferir palavras, mas não temos acesso aos seus registros ou memórias no cérebro 

porque você ainda não tem a capacidade de ativar os dados armazenados para transmissão a outros cérebros. . 

Comentário - Mythi sempre aparecia com uma espécie de capa de chuva longa, com um capuz cobrindo a cabeça, 

deixando apenas o rosto aparecendo. Hoje eu o vi sem um boné na cabeça, e os andromedanos não têm cabelos, 

mas a cabeça e o rosto são bem proporcionados, semelhantes aos terráqueos carecas. Os olhos são ligeiramente 

maiores que os nossos e mais oblíquos. 

Vídeo 12 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo 12 - 23 de outubro de 2010. 

Q - Mythi, vocês andromedanos estarão aqui mesmo após o processo de mudança para compor algum tipo de 

coordenação social? 

- Veja, meu amigo, quando digo que sou de Andrômeda, isso não significa que somos os representantes oficiais de 

nossa galáxia, porque existem mais de 240 raças de sociedades inteligentes por lá, incluindo raças de insetos. 

Todos eles também são de Andrômeda. Possivelmente outras raças vindas da galáxia de Andrômeda já estiveram 

aqui. Conhecemos muitas outras raças da Via Láctea, mas isso não significa que algumas delas representem toda 

a sua galáxia. Sim, deveríamos estar aqui em contato mais ativo, porque foi a escolha de nossos governantes, por 

meio da Comunidade Galáctica, ajudar esta nova colônia e outras em outros sistemas solares da Via Láctea. Um 

dia estaremos todos na Via Láctea ou Andrômeda. 

Q - Steve pergunta, qual é o tecido da sua nave para viajar pelo espaço? 

- Steve, nossos naves são construídos em nossa colônia, no sexto planeta, chamada Sitka. Temos grandes 

instalações lá para construir naves e estações. Muitos especialistas são de algumas raças, os Plêiades e os Greys 

de Andrômeda, trabalhando em parceria conosco em vários projetos. Temos muita troca de trabalho entre raças 

especializadas associadas à Comunidade Galáctica. Algumas raças são melhores em tecnologia de construção de 

fuselagens grandes. Outros, programação; outros instrumentação; outros, propulsão, etc. Cada um constrói naves 

de acordo com a conveniência e utilidade. Temos modelos que exportamos em troca de matérias-primas e outros 

produtos, personalizados pelos compradores. Usamos ligas metálicas que estão entre o alumínio e o aço 

inoxidável, mas com moléculas programadas, e muda totalmente o comportamento dos materiais à medida que 

se adaptam automaticamente às condições mais severas. Os itens mais importantes são os campos de energia, 

que são as caixas isolantes reais das naves espaciais. 

Q - Steve pergunta, durante o incidente da NASA Tether, parecia que as naves estavam cercando o objeto 

amarrado. Isso era verdade ou eram cristais de gelo? 

https://www.youtube.com/watch?v=DSNguqZ5k2w&list=PL367DBA4B8836F09B&index=13
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- Steve, existem seres não inteligentes que vivem e se alimentam de energia. Esses seres vivem e se reproduzem 

como suas hidras, apenas no espaço. São uma questão de plasma biológico e, quando encontram alguma fonte de 

energia, são atraídos, absorvendo o máximo que podem. Eles são inofensivos, mas absorvem uma grande 

quantidade de energia em seus corpos. Eles estão pulsando em formas circulares ou tubos que torcem o tempo 

todo. O mais perto que eles se aproximam da superfície é a atmosfera superior porque, se deixados muito tempo 

em elementos gasosos, eles se dissolvem lentamente pela troca iônica de energia com o meio ambiente. Eles são 

semelhantes aos que vivem na água dos seus mares. Se eles se afastam demais da praia, afundam na areia e 

morrem de desidratação. Eles variam de pequenas bolas a grandes massas, muitos quilômetros de comprimento, 

vagando sem rumo pela matéria escura do universo. 

Q - Mike pergunta: Temos evidências de que a humanidade viveu várias "civilizações" em sua história neste 

planeta, mas eu pessoalmente suspeito que, como outras, existem civilizações que deixaram de ser habitantes de 

cavernas e passaram a ter alta tecnologia várias vezes, apenas se auto-degradar ou ser destruído, retornando 

quase às cavernas novamente. Você acha que isso é cíclico ou desta vez é diferente? 

- Mike, a Terra foi o berço de várias civilizações que estavam à frente devido à intervenção de algumas raças 

extraterrestres para iniciar o desenvolvimento em uma base experimental. As primeiras grandes civilizações que 

existiam aqui eram regionais. É como se sua comunidade se envolvesse no desenvolvimento de uma tribo de 

nativos. Essa tribo se sobressairá sobre as outras tribos, assimilando grande parte de sua tecnologia e 

conhecimento. Eles ficariam tão desarticulados de seu ambiente original que devem ser integrados à sua própria 

sociedade como cidadãos em desenvolvimento. O que aconteceu na Terra foi o desenvolvimento de culturas 

experimentais isoladas que foram transferidas ao mesmo tempo para colônias mais desenvolvidas. Essas culturas 

eram o que vocês chamam de Atlântida, Suméria, Vedas. Houve uma grande civilização, aprox. 12.000 anos atrás, 

onde hoje está a Turquia, chamada Saxas, sobre o qual seus historiadores não sabem absolutamente nada. Todos 

estavam muito avançados, e a única maneira de continuar adquirindo conhecimento era ser transferida para uma 

colônia que estava no auge do nível de frequência atingido. Então, isso aconteceu com os saxas, vedas, sumérios, 

egípcios, maias, incas, astecas e uma infinidade de antigas etnias asiáticas. Agora é uma situação totalmente 

diferente. A Terra atingiu um estágio globalizado; quase todas as suas culturas têm o mesmo acesso à informação 

e tecnologia, tendo atingido o limiar de uma mudança de idade. Como expliquei anteriormente, aqueles que não 

atingiram a frequência correta nesse estágio serão transferidos naturalmente para as duas colônias de 

humanóides que são mais atrasadas em seu desenvolvimento. A Terra entrará em um estágio de equilíbrio com o 

meio ambiente; a colônia manterá sua população mais controlada e manterá uma relação harmoniosa com os 

recursos do planeta. Esperamos muito tempo pela entrada da Terra como uma colônia, madura e equilibrada, em 

nossa comunidade. Finalmente, isso acontecerá, mesmo que custe um pouco de intercessão. 

Q - Mike pergunta: Existe uma teoria de que a Terra é oca e há uma população descendente da civilização 

avançada lemuriana que vive dentro do planeta, com entradas nos pólos norte e sul. Você sabe algo sobre isso? 

- Mike, havia bases subterrâneas muito antigas na América do Sul, Ásia, Europa, mas agora algumas são 

propositadamente inundadas com água. A base antártica fica em uma grande linha de falha que forma uma 

grande área subterrânea, 200 por 12 milhas = 2.400 milhas quadradas. Existe uma grande base com muita 

infraestrutura e sua entrada é coberta por uma cortina de vapor, impedindo que seja exibida. Existem também 

algumas bases submarinas de pesquisa que abrigam naves espaciais e centenas de pesquisadores, mas essa 

civilização dentro da Terra não existe. A Terra não é oca. Acredito que essas lendas testemunham o fato de que 

naves estão entrando e saindo dessas antigas bases. 

Q - Carlos pergunta: Você usa robôs para executar alguma função? 

- Carlos, usamos robôs para realizar trabalhos pesados, repetitivos ou arriscados. Temos unidades exploratórias 

solitárias, que quase "pensam", resolvendo situações simples e sobrevivendo em ambientes agressivos. Quando 

não podemos pousar em nenhum planeta com condições de temperatura ou pressão extremas, enviamos aquelas 

unidades que são controladas mentalmente por seus operadores, como se elas mesmas estivessem no lugar. 
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Utilizamos um capacete com uma tela 3D holográfica que possui o mesmo campo de visão e, através dos sensores 

das ondas cerebrais, controlamos todos os movimentos em tempo real, incluindo conversas com nativos. É por 

causa dessas instalações que somos menores e mais fracos que você, muitas gerações sem ter que fazer muita 

força. Mas, em compensação, somos mais rápidos porque nossas reações musculares são 5 vezes mais aceleradas 

que as suas. Nossa frequência cerebral também é maior que a sua e pode pensar mais rápido. Mas de qualquer 

maneira, isso é apenas prática, e você chegará lá facilmente auxiliado pela nova frequência do planeta e por 

alguns elementos especiais que podemos fornecer para ajudar na ativação cerebral. 

Q - Uma sonda da Terra enviou várias fotos de uma lua de Saturno, chamada Lapetus. Não parece normal; você 

sabe alguma coisa disso? 

- Eu sei de que lua você está falando. Esta lua não é realmente natural. É uma antiga estação espacial que ainda 

está em uso regular. É de propriedade de uma raça originária do que você chama de constelação Camelopardalis. 

Eles o usam como um armazém para minerar gases líquidos e minerais que são abundantes em Saturno. Eles 

também exploram minerais em sua Lua há muito tempo; eles têm grandes máquinas de mineração lá. Eles 

exportam para vários planetas. Eles têm um portal para o transporte de materiais que você pode encontrar na 

estação espacial de Saturno e em outra estação espacial idêntica na sua Lua, como uma torre de muitos 

quilômetros de altura com uma esfera elíptica no topo. Eu pessoalmente nunca estive lá dentro, mas eles são uma 

boa sociedade. 

Q - Vi notícias de que este mês uma vila inteira foi tomada por uma luz forte na China. A notícia parece muito 

estranha ... e pode até ter acontecido? 

- É uma pequena anarquia que reina aqui hoje em dia. Eu não queria assustá-lo com isso, mas coisas assim podem 

estar acontecendo em diferentes partes do planeta sem nenhum controle. Existem muitas raças ao redor, muitas 

naves espaciais; algumas raças podem levar amostras de suas raças para as colônias. Eles sabem que quando você 

é reconhecido como uma raça, eles não podem mais fazer coisas assim. Alguns deles têm boas intenções porque as 

raças estão relacionadas na origem, e esses terráqueos podem ser úteis para a genética de sua raça. Eles sabem 

que muitas pessoas serão eliminadas no processo e estão "salvando" algumas pessoas das raças existentes aqui 

em seus assentamentos. 

Q - Dave pergunta: Outros alienígenas visitam a Terra e ocultam sua identidade? Se sim, como eles se parecem 

com pessoas normais? 

Dave, acho que entendi sua pergunta. Existem muitas raças com aparência semelhante a você. Eles poderiam se 

mover perfeitamente em suas cidades sem serem notados, como alguns plêiades. Você não pode transmutar a 

imagem se essa for sua dúvida. Um reptiliano sempre aparece do jeito que é, por isso não pode se disfarçar de 

humanóide e passar despercebido. 

Q - Mythi, nas plataformas que você mencionou para regular o núcleo da Terra, depois de algumas pesquisas, 

descobrimos ontem que um dos locais é conhecido pelos terráqueos há muito tempo, nas montanhas da Sibéria. 

Você acredita que não há problemas para isso? 

- Sem problemas. Sabemos que a localização já é conhecida, mas acredite, você nunca terá acesso a essa 

plataforma, pois, se perturbada, ela afunda 200 ou 300 metros mais. Eles foram trazidos para cá no ano de 1848, 

porque seu sol passaria por um grande período de instabilidade perigosa até 1860, como você pode verificar em 

sua antiga história. E desde então, as duas plataformas estão disponíveis. 
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Vídeo 13 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo 13 - 26 de outubro de 2010. 

Q - Mythi, temos notícias de que Nibiru está se aproximando do Polo Sul e está sendo encoberto pelos governos. 

Você poderia explicar com mais detalhes o que é o Nibiru vermelho e o que ele está trazendo em relação às 

influências no sistema solar? Eu gostaria de saber o máximo possível sobre isso. Alguns amigos acham que você 

prefere não nos contar muitos detalhes sobre os eventos reais ... 

- Bem, vamos ser muito mais específicos. Eu não posso ser apocalíptico. Eu não sou um enviado para dizer 

exatamente como tudo vai acontecer, porque não sabemos completamente. Existem muitas variáveis nessa 

equação. O que podemos fazer é estar preparado para as possibilidades. O que você está perguntando é sobre um 

pequeno sistema solar que pertence ao seu sistema solar. Tinha sete planetas, mas perdeu um em sua última 

passagem mais próxima, aprox. 3600 anos atrás. Ele colidiu com uma das grandes luas de Júpiter e as duas se 

desintegraram. Hoje, apenas as peças estão orbitando o sol, entre Marte e Júpiter. Nibiru passará por esse 

cinturão de resíduos e, como seu sistema solar de planetas espalhará esse lixo ainda mais em todas as direções. 

Pode perder um ou dois de seus planetas menores como resultado desses choques. É como se o Sol fosse 5 bilhões 

de anos atrás, uma pequena estrela anã no processo de resfriamento. Não emite o espectro de luz necessário para 

a fotossíntese na vida vegetal; apenas emite calor. Um de seus planetas foi usado como colônia há milhares de 

anos. Hoje, por causa do resfriamento gradual desse sol, ele não mantém mais nenhuma colônia em seus planetas 

porque se tornou extremamente frio. 

No maior planeta, há uma estação base na antiga colônia mais antiga, que parece não estar mais em uso por um 

longo tempo. Até onde sabemos, ninguém conectado à Comunidade Galáctica está vivendo atualmente nesses 

planetas. Se alguma comunidade está sediada lá, ela não mantém nenhum contato conosco, e nós a consideramos 

desabitada. Quando esse sol chegar, entre 2011 e 2013, causará muitas instabilidades, como eu já disse. Outubro 

https://www.youtube.com/watch?v=zKe5QOfBlhE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=14
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de 2011 será um desses pontos cruzados. Esses efeitos serão adicionados à instabilidade do Sol e à reversão do 

campo magnético da Terra. Esses efeitos, se ocorrerem um de cada vez, não poderão trazer grandes desastres, 

mas tudo acontecerá simultaneamente neste momento. Por esse motivo, as comunidades estão vindo aqui para 

observar ou participar da assistência durante esses eventos. Próximo ano, seu governo não pode mais esconder o 

fato, porque todos vocês podem ver o membro indescritível do seu sistema solar cruzando do sul para o norte. 

Veja, a Terra passará muito, muito perto dela duas vezes. As placas tectônicas sofrerão um grande movimento, 

causando desastres em uma série em todos os continentes. Sua Lua sofrerá uma tremenda influência da gravidade 

dela entre 2011/2013, mas estamos estimando que não será suficiente para retirar sua lua de sua órbita, com um 

pouco de sorte. A Terra precisa de sua grande lua para manter o equilíbrio natural; faremos tudo para manter sua 

órbita o mais estável possível. Um nave muito grande vindo do sistema solar Canis Majoris entrou no seu sistema 

solar recentemente e foi detectado pelos seus telescópios infravermelhos perto do sol. É aprox. 30 vezes o 

tamanho do seu planeta. Estacionará a mesma distância do sol que a órbita de Júpiter. Essa enorme embarcação 

pode ajudar a compensar os efeitos da gravidade no sistema, dependendo de sua localização específica durante as 

passagens de Nibiru perto da Terra. Há um bom plano de estabilização em andamento. Sei que você quer 

perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota para não passar pelo sistema solar, mas eu 

responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só podemos minimizar as 

consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências que isso pode causar, possivelmente 

colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, não esqueça seus 

governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus eventos no Oriente 

Médio. Essa enorme embarcação pode ajudar a compensar os efeitos da gravidade no sistema, dependendo de 

sua localização específica durante as passagens de Nibiru perto da Terra. Há um bom plano de estabilização em 

andamento. Sei que você quer perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota para não passar 

pelo sistema solar, mas eu responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só 

podemos minimizar as consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências que isso pode 

causar, possivelmente colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, 

não esqueça seus governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus 

eventos no Oriente Médio. Essa enorme embarcação pode ajudar a compensar os efeitos da gravidade no sistema, 

dependendo de sua localização específica durante as passagens de Nibiru perto da Terra. Há um bom plano de 

estabilização em andamento. Sei que você quer perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota 

para não passar pelo sistema solar, mas eu responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa 

maneira; só podemos minimizar as consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências 

que isso pode causar, possivelmente colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. 

E reiterando, não esqueça seus governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista 

aos seus eventos no Oriente Médio. dependendo da sua localização específica durante as passagens de Nibiru 

perto da Terra. Há um bom plano de estabilização em andamento. Sei que você quer perguntar por que essa 

enorme nave não desviou Nibiru da rota para não passar pelo sistema solar, mas eu responderei. Não podemos 

influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só podemos minimizar as consequências. Se Nibiru é desviado, 

ninguém sabe as maiores consequências que isso pode causar, possivelmente colisões futuras com outros sistemas 

ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, não esqueça seus governos, que nos são desconhecidos em 

termos de intenções beligerantes. Assista aos seus eventos no Oriente Médio. dependendo da sua localização 

específica durante as passagens de Nibiru perto da Terra. Há um bom plano de estabilização em andamento. Sei 

que você quer perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota para não passar pelo sistema solar, 

mas eu responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só podemos minimizar as 

consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências que isso pode causar, possivelmente 

colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, não esqueça seus 

governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus eventos no Oriente 

Médio. Sei que você quer perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota para não passar pelo 

sistema solar, mas eu responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só podemos 

minimizar as consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências que isso pode causar, 

possivelmente colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, não 



 
41 

esqueça seus governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus eventos 

no Oriente Médio. Sei que você quer perguntar por que essa enorme nave não desviou Nibiru da rota para não 

passar pelo sistema solar, mas eu responderei. Não podemos influenciar o equilíbrio do sistema dessa maneira; só 

podemos minimizar as consequências. Se Nibiru é desviado, ninguém sabe as maiores consequências que isso pode 

causar, possivelmente colisões futuras com outros sistemas ou outras reações em cadeia na galáxia. E reiterando, 

não esqueça seus governos, que nos são desconhecidos em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus 

eventos no Oriente Médio. não esqueça seus governos, que são desconhecidos para nós em termos de intenções 

beligerantes. Assista aos seus eventos no Oriente Médio. não esqueça seus governos, que são desconhecidos para 

nós em termos de intenções beligerantes. Assista aos seus eventos no Oriente Médio. 

Q - Mythi, quem está pagando essa conta? As grandes naves espaciais, todo esse procedimento, seus naves e 

tripulações, não devem estar trabalhando de graça. 

- Qualquer um e todos; é uma espécie de esforço conjunto. A Comunidade Galáctica tem recursos ilimitados para 

atender às expectativas de crescimento de seres inteligentes na região do universo em que tem capacidade de 

agir, como é "apenas em teoria" que devem ser suas "Nações Unidas". Quando são necessários recursos para fins 

de infra-estrutura, os governos têm os créditos de acordo com a participação de suas comunidades no contexto 

geral. Existem diferentes escalas para qualquer medida do peso das ações. No que diz respeito à população, cada 

indivíduo recebe o que precisa para sua realização pessoal e profissional. Isso é definido pelo indivíduo. Nós não 

recebemos pagamentos como você aqui na Terra, porque tudo o que precisamos é que podemos obter. E não 

queremos o que não precisamos estar bem. No aspecto do suporte a novas colônias, todos fazemos o que 

podemos fazer, sem pensar em pagamento. Temos muito orgulho em poder observar e ajudar no desenvolvimento 

de iguais; isso, para nós, não tem preço. Qual seria o motivo do desenvolvimento e da tecnologia se não ajudasse 

no desenvolvimento de uma comunidade como um todo? Todo ser inteligente deve ter a oportunidade de 

completar a integração no contexto universal, dentro de sua capacidade. 

Q - Mike pergunta: Por muitos anos, surgiram inúmeras histórias na Ásia sobre avistamentos de embarcações fora 

do mundo operando em bases subterrâneas nas montanhas do Himalaia, na região do platô tibetano. Dizem que 

os chineses, que controlam o Tibete, e as autoridades indianas estão cientes disso e conspiram para manter 

estranhos afastados das áreas envolvidas. No entanto, os moradores locais, reconhecidamente poucos e 

distantes, comentaram as atividades de misteriosas embarcações aéreas. Quem são esses visitantes, se é que 

realmente são, e estão em contato com os lhamas tibetanos ou líderes religiosos budistas que supostamente são 

espiritualmente avançados e possivelmente descendentes de uma raça antiga da Terra? 

- Mike, como mencionei anteriormente, havia várias bases subterrâneas e algumas na superfície nos vales entre 

montanhas altas e inacessíveis construídas nos tempos antigos e ainda hoje são usadas hoje. O Himalaia, sendo 

uma grande cadeia de montanhas, era o lugar perfeito para essas bases de operações no Oriente. Algumas etnias 

como chineses, tibetanos e outros povos asiáticos têm suas raízes em raças alienígenas que estão constantemente 

observando essas colônias até os dias atuais. Isso significa que eles não são realmente descendentes, mas 

antecedentes. Os mosteiros e aldeias isoladas são locais de contato mais constantes porque, como eu estou 

fazendo aqui com você, o contato é feito sem a interferência de "autoridades" dos governos. Uma base existente 

no Tibete foi visitada por moradores locais, e como esses ambientes têm temperaturas agradáveis controladas 

artificialmente, isso deu origem a muitas lendas locais, e esses nativos as chamam de "Shambala", lugares para 

ter contatos locais com filósofos do além. Os seres de "Shambala" ajudaram na construção de templos e 

monumentos. Existem mosteiros nas montanhas que até hoje com sua engenharia moderna seriam praticamente 

impossíveis de construir. Essas raças extraterrestres que descendem os asiáticos, ainda hoje, são mais místicas do 

que outras raças do universo. Existem mosteiros nas montanhas que até hoje com sua engenharia moderna 

seriam praticamente impossíveis de construir. Essas raças extraterrestres que descendem os asiáticos, ainda hoje, 

são mais místicas do que outras raças do universo. Existem mosteiros nas montanhas que até hoje com sua 

engenharia moderna seriam praticamente impossíveis de construir. Essas raças extraterrestres que descendem os 

asiáticos, ainda hoje, são mais místicas do que outras raças do universo. 
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- Diga ao amigo Mike que uma grande nave espacial dos Plêiades partiu ontem da base antártica e está 

estacionada ao norte de um lugar chamado Ilha de Man, no Atlântico Norte, e seus ofícios secundários estão 

neutralizando os mísseis de todas as bases militares em sua região. Ele pode ter notícias sobre isso nos próximos 

dias pela mídia. 

Q - Mythi, eu tenho uma curiosidade, quanto tempo você mora? 

- Nossa expectativa de vida é muito alta. Nossa ciência biológica é muito avançada; isso nos leva a viver enquanto 

nos sentimos úteis. Nos anos terrestres, tenho 120 anos, mas sou jovem. A expectativa é de cerca de 350 anos pela 

sua medida de tempo. Assim, nossas colônias crescem muito lentamente em termos de pessoas, porque vivemos 

muito tempo. É por isso que novas colônias como a sua são plantadas, para ter um aumento mais significativo de 

seres inteligentes povoando o universo, e por que você é tão importante nesse contexto. Não temos medo da 

morte física, porque é apenas um palco para encarnações em comunidades mais desenvolvidas. Quando nos 

sentimos velhos em espírito, nos colocamos à disposição da força universal e, após um período de auto-reflexão, 

deixamos nossos corpos e desaparecemos da vida. Este é um estágio místico que passamos da forma física para a 

espiritual, tão natural e feliz pela missão cumprida. A menos que haja um acidente ou cataclismo, nossa morte é 

muito pacífica e cercada pela alegria de uma vida longa e próspera. As tripulações de naves como a nossa são 

consideradas aventureiros que têm muito mais chances de morrer em acidentes, ajudando outras comunidades, 

por isso somos muito bem vistos em nossa sociedade. 

 

Q - Mike pergunta: Como é o seu planeta? 

- Mike, meu planeta principal é um lugar muito confortável. Temos muitas aldeias em todo o planeta, mas não 

muitas cidades grandes. Existem estradas apenas em áreas onde circulam equipamentos industriais automáticos. 

Estradas não existem no resto do planeta porque não são necessárias. Nossos veículos estão todos flutuando. 

Temos energia abundante e uma infraestrutura bem integrada. Plantas, flores e vegetais são abundantes em todo 

o mundo, e temos grandes fazendas de frutas de várias partes da galáxia. Temos água em abundância também na 

forma de mares naturais e artificiais, que abrigam várias qualidades de peixes processados na forma de proteínas 

com as quais complementamos nossa dieta, que é basicamente frutas e legumes. 

Q - Mike pergunta: Existe fauna no seu planeta? Você também tem animais de estimação? 

- Mike, o planeta principal e nas três colônias, temos muitos peixes, pássaros e muitos tipos diferentes de 

pequenos lagartos. Temos muitos insetos, como borboletas que polinizam flores. Estamos tentando aclimatar uma 

raça de abelhas que está nas florestas da América do Sul, que não arde. Você a conhece como a "abelha 

indígena". Temos espécies semelhantes de mamíferos marinhos como os golfinhos, que mantêm o equilíbrio 

biológico de nossos oceanos. Temos vários tipos de mariscos, corais e conchas, além de centenas de espécies de 

peixes tropicais. Sobre animais de estimação, não temos esse costume. Os animais que vivem na natureza, 

especialmente os pássaros, costumam se acostumar a viver em nossas casas. Aquários marinhos são um hobby 

para alguns. 

Vídeo 14 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quatorze - 28 de outubro de 2010. 

Obs .: Nessa conversa, ele fez algumas revelações estranhas que decidimos incluir. 

- Meu amigo, tenho um aviso estranho. Estivemos em Vênus e Marte para algumas pesquisas sobre atividade 

solar e mudanças climáticas; Pessoalmente, eu nunca estive lá para nenhuma missão, apenas voei sobre a borda. 

Mas tivemos uma estranha surpresa orbitando; encontramos um assentamento de reptilianos lá em Marte. 

Consultamos a Base de Pesquisa Chithok lá (de pequenos humanóides) e eles disseram que um grande movimento 

reptiliano está na área há quase 8 anos. Por não terem relações com a raça reptiliana, não deram importância ao 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Cl31B37fg&list=PL367DBA4B8836F09B&index=15
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assunto, pois os reptilianos são uma raça soberana e também podem explorar o planeta. Também vimos alguns 

de seus compatriotas, terráqueos trabalhando com eles. Com o encobrimento dos reptilianos, uma raça soberana, 

os terráqueos conseguiram pisar em Marte, mesmo que você ainda não tenha permissão para fazê-lo. Pelo 

tamanho das instalações, parece que eles pretendem desenvolver uma grande colônia lá. Eles estão trabalhando 

duro lá na montagem de muitas instalações. As naves espaciais de transporte estacionadas eram todas 

reptilianas, mas vimos muitos caminhões pesados e equipamentos pesados como os usados aqui. Já informamos 

sobre isso ao nosso comando, e eles responderam, dizendo-nos que os reptilianos já haviam informado o 

estabelecimento de uma base colonial em Marte para a Comunidade Galáctica alguns anos atrás. Praticamente já 

existe uma cidade grande montada, com unidades de energia, teletransportadores e instalações de todos os tipos: 

tanques de água, geradores de atmosfera, condicionadores de ar centrais, grandes armazéns e uma grande área 

residencial. Também detectamos grandes instalações subterrâneas cobertas por grandes cúpulas. E eles 

começaram mais duas fundações e escavações em outras crateras próximas, que já têm todas as ruas e áreas 

demarcadas. Seu governo deve ter algum acordo com eles, com certeza. Os reptilianos não teriam interesse em 

construir uma base naquele local, se não fosse por um acordo que a ordenasse. Parece que esta base colonial 

servirá muito bem para hospedar alguns terráqueos importantes por um período de mau tempo aqui no seu 

planeta. 

Q - Com relação a esta colônia em Marte que você mencionou, existe uma atmosfera lá? Você conhece a 

composição? 

- Sim, existe uma atmosfera em Marte e agora eles estão bombeando mais gases de efeito estufa para aumentar 

o efeito do calor, proteção contra radiação e pressão atmosférica. Existem geradores de atmosfera que são usados 

especificamente para isso. Na colônia observada, existe uma unidade totalmente funcional. O principal fornecedor 

de gás para os reptilianos é uma estação de depósito em Iapetus. Esses gases são medidos pelo gerador de 

atmosfera no momento do teletransporte. É um processo rápido de equilíbrio para a colonização. Marte é 

pequeno, facilmente adaptável à tecnologia atual. A composição atmosférica é muito diferente da declarada por 

seus cientistas. Hoje é aprox. 45% de nitrogênio, 37% de dióxido de carbono, monóxido de carbono 0,1%, 16% de 

oxigênio, 1,5% de argônio, 0,5% de outros gases nobres e vapor de água. Em poucos meses, será confortável 

respirar com o aumento de oxigênio na camada inferior, porque agora ainda requer o uso de máscaras de gás 

para ajudar a respirar, mas está mudando muito rapidamente. Você pode notar que Marte está ficando mais 

brilhante no céu noturno; isso se deve ao fato de sua atmosfera estar aumentando o volume de gases. 

Q - Mythi, na sua opinião, o que você acha que eles querem fazer? 

- Aparentemente, eles pretendem separar alguns poucos que, depois de realizar uma "limpeza" no planeta Terra 

pelo exército que permanece aqui nos bunkers, retornarão para reorganizar os possíveis sobreviventes e instalar 

um novo governo para todo o planeta. Isso é apenas uma opinião, mas como tudo isso está sendo feito 

secretamente, acho que é a possibilidade mais plausível. 

Q - E o que você acha que eles poderiam fazer para implementar essa "limpeza"? Se você souber alguma coisa, 

informe-nos imediatamente. 

- Sabemos que seus governos estão poluindo deliberadamente a atmosfera com vários agentes infecciosos 

artificiais e outras substâncias; pode causar reações em cadeia para reduzir drasticamente a fauna (mamíferos, 

pássaros, peixes e insetos) do planeta, causando escassez de alimentos. As plantas de consumo serão afetadas 

apenas pelo aumento da radiação solar nas plantações, como elas já sabem, portanto, não precisam se preocupar 

em exterminá-las artificialmente. As únicas sementes viáveis para o plantio seriam aquelas armazenadas em 

quatro enormes instalações subterrâneas invioláveis, que são milhares de toneladas, sob seu estrito controle. Não 

tome nenhum medicamento fornecido pelo seu governo, como vacinas ou similares. Não aceite ser levado para 

qualquer local vinculado a seus governos em particular. Evite comer alimentos que pareciam adulterados de 

qualquer forma. A fervura não funciona porque alguns organismos artificiais resistentes a altas temperaturas não 

são afetados. Tente todos os dias tomar um copo de água com uma colher de chá de bicarbonato de sódio para 
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tornar o PH do seu corpo um pouco básico, pois os agentes artificiais se beneficiam da acidez para operar 

eletricamente. Tem sido uma guerra tranquila; você está nele sem perceber e sem saber que são os alvos. Eles 

pretendem usar os próximos grandes eventos naturais como camuflagem, aumentando artificialmente as 

consequências. Eles podem até tentar convencê-lo de que você está sob ataque alienígena, forjado pelo sobrevôo 

das naves espaciais de Reptilian sobre as cidades, para justificar atos de exceção. Eles pretendem manter os 

exércitos que vivem em bases subterrâneas já preparadas, tomar as medidas necessárias para finalizar o 

"processo de limpeza", evacuação, descontaminação, e o isolamento apropriado de corpos de humanos e animais 

em sepulturas. Não conhecemos detalhes da agenda do seu governo com os reptilianos, mas parece que eles estão 

nas etapas finais. 

- Existem criações de animais para consumo de várias raças, mamíferos e aves, confinadas a instalações 

subterrâneas, com milhares de animais selecionados. Essas instalações estão sob custódia e manutenção da 

estratégia militar em vários países. Seus governos estão estocando milhares de toneladas de alimentos 

desidratados, congelados, enlatados, milhões de litros de água limpa, combustível, todos os tipos de veículos, 

aeronaves, naves, submarinos e todo tipo de armas, incluindo toda uma grande coleção de novos satélites e lançar 

foguetes, bem como todos os periféricos necessários para reiniciar o sistema quando a poeira baixar. Tudo é 

reforçado no subsolo para suportar tudo o que pode acontecer e em regiões previamente mapeadas. Nem 

terremotos, tsunamis nem radiação podem destruir esses depósitos. Estou sendo o mais direto possível, como você 

pediu. 

- Mike, no seu submarino atômico britânico que ficou encalhado com problemas de que você me falou, o sistema 

de navegação é muito parecido com os mísseis de armas nucleares e às vezes é desligado por engano, causando 

problemas em naves de guerra. Estou certo de que os Plêiades neutralizavam isso; este e muitos outros aviões de 

combate com armas nucleares em terra, que também podem apresentar problemas semelhantes. Seus governos 

sabem que outras pessoas como nós, os Plêiades e outros, estão aqui para monitorar o processo e não investirão 

mais dinheiro consertando o que está sendo neutralizado ou produzindo mais armas nucleares. A tática é mais 

sutil para a implementação de planos para a Terra. Nesse período de tribulação, você pode ter conflitos 

regionalizados entre militares e pessoas comuns e, é claro, algumas nações contra outras especificidades, 

Q - Qual é a tecnologia por trás de um vírus auto-replicante artificial? 

- Essa tecnologia é baseada em nanoactuadores alienígenas. Há muito tempo, seus cientistas pesquisam os 

nanoativadores encontrados em alienígenas que caíram na Terra, mas só tiveram acesso a essa tecnologia há 

alguns anos, fornecidos por reptilianos. Desenvolvemos vários tratamentos médicos contra-ativos que usam os 

nanocomponentes pró-ativos para equilibrar o sistema biológico. Os agentes baseados em nanocomponentes que 

estão sendo usados em seu planeta estão de acordo com os cientistas reptilianos, que forneceram as matérias-

primas, os microcristais que atuam como "funções do processador". A medida contra-ativa desses métodos é um 

processo de descontaminação, onde o equipamento de varredura corporal decompõe os cristais por ressonância 

de certas frequências específicas. Naturalmente, seus governos também obtiveram esse equipamento, mas não os 

disponibilizarão ao público. Além do processo de descontaminação, também existe um método por meio de um 

implante de um conjunto de cristais que queima cristais de nanoativadores não listados em seu banco de dados e 

funciona como um antivírus permanente. Os elementos que identificamos por nossa coleção em sua atmosfera se 

enquadram em três grupos de atuadores. Atua-se como sintetizador da matéria, convertendo material orgânico 

em matéria inorgânica, crescendo aleatoriamente nos tecidos, formando uma grade inorgânica e impedindo 

movimentos musculares. Outro elemento atua como gerador de frequência, permitindo capturar uma 

aglomeração de cidadãos, bem como sua localização exata. O terceiro está programado para fornecer pulsos 

elétricos ao sistema nervoso, bloqueando os sinais cerebrais e substituindo-os por sinais aleatórios, causando 

incoordenação e doença visual quando ativado por uma frequência específica externa. Olha, sem equipamento de 

varredura corporal, esses nanoactuadores são indestrutíveis. Todos os três são detectados encontrando o meio 

ácido usado para se comunicar e energizar, um ácido presente nas mesmas regiões da coleção. Outros elementos 

como o bário, o óxido de alumínio e outros são inibidores da função pulmonar. Esses métodos são de médio prazo; 

O confronto direto é a maneira mais rápida de resolver os problemas de sua elite em breve. Por favor, lembre-se 
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do que eu disse no último encontro; você pode ter conflitos regionalizados entre militares e pessoas comuns e, é 

claro, alguma nação contra outra, especialmente em sua região do Oriente Médio. um ácido presente nas mesmas 

regiões da coleção. Outros elementos como o bário, o óxido de alumínio e outros são inibidores da função 

pulmonar. Esses métodos são de médio prazo; O confronto direto é a maneira mais rápida de resolver os 

problemas de sua elite em breve. Por favor, lembre-se do que eu disse no último encontro; você pode ter conflitos 

regionalizados entre militares e pessoas comuns e, é claro, alguma nação contra outra, especialmente em sua 

região do Oriente Médio. um ácido presente nas mesmas regiões da coleção. Outros elementos como o bário, o 

óxido de alumínio e outros são inibidores da função pulmonar. Esses métodos são de médio prazo; O confronto 

direto é a maneira mais rápida de resolver os problemas de sua elite em breve. Por favor, lembre-se do que eu 

disse no último encontro; você pode ter conflitos regionalizados entre militares e pessoas comuns e, é claro, 

alguma nação contra outra, especialmente em sua região do Oriente Médio. 

Q - Mike pergunta: Aquela cratera na Sibéria, você sabe como essa sonda foi colocada lá? A própria sonda abriu o 

buraco com o impacto ou foi colocada? 

- Mike, um buraco foi perfurado no chão antes que o equipamento fosse colocado. Existem dispositivos que 

quebram rochas através de um tipo de ultrassom, e as rochas são removidas do local por efeito anti-gravitacional. 

Esses dispositivos são usados para abrir furos, construir bases subterrâneas e mineração. Após a colocação do 

equipamento, as rochas são restauradas e o excesso foi aparentemente arrumado como uma cratera. Se a sonda 

tivesse sido lançada ao impacto, a mais de 1000 toneladas, as rochas seriam jogadas para longe do local e o 

buraco teria sido quilômetros maiores, como uma cratera de verdade. 

Vídeo 15 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinze - 04 novembro de 2010. 

Q - Mike pergunta, Mythi, você sabe algo sobre três portais que foram abertos ou serão abertos no equador do 

planeta Terra, anunciados por uma dessas "agências"? Se sim, qual o propósito? 

- Mike, o único "portal" que sabemos que existe em todos os planetas habitados é o que chamamos de portal 

11:11, para transferência de seres que são encaminhados para o local de retenção (próxima dimensão) com os 

Seres Azuis. Certamente, qualquer etnia de seres azuis e seres leves pode abrir portais para a próxima dimensão, 

mas eles nunca interferirão em nossa dimensão física. Qualquer outro tipo de portal é simplesmente um gateway 

de transporte que é um portão no espaço-tempo, onde naves ou materiais serão transferidos de um ponto para 

outro. Algumas naves-mãe têm a capacidade de criar um gateway temporário em qualquer ponto específico para 

facilitar suas operações. É de fato possível. Essa "agência" significa que é algo para coordenar viagens? Para nós, 

isso não existe. Eu acredito que nestes tempos de incerteza, muitas pessoas tentarão prever os eventos de várias 

maneiras. Se essas previsões não causam histeria generalizada, são inofensivas e não farão diferença. Os 

pensadores humanos são céticos por natureza; eles acreditam quando os fatos são comprovados sem dúvida. Os 

místicos humanos, que são deixados doutrinados por religiões e credos institucionalizados, continuarão a 

acreditar no céu e no inferno. Eles nunca acreditarão na sua realidade de fatos até que experimentem as situações 

reais dos eventos. A melhor e única maneira de ter certeza dos fatos, no caso de Earthlings, é observar os eventos, 

dia após dia. As informações que forneço não oficialmente, é o que sabemos das previsões reais relatadas à nossa 

frota ou às nossas próprias observações. Os pensadores humanos são céticos por natureza; eles acreditam quando 

os fatos são comprovados sem dúvida. Os místicos humanos, que são deixados doutrinados por religiões e credos 

institucionalizados, continuarão a acreditar no céu e no inferno. Eles nunca acreditarão na sua realidade de fatos 

até que experimentem as situações reais dos eventos. A melhor e única maneira de ter certeza dos fatos, no caso 

de Earthlings, é observar os eventos, dia após dia. As informações que forneço não oficialmente, é o que sabemos 

das previsões reais relatadas à nossa frota ou às nossas próprias observações. Os pensadores humanos são céticos 

por natureza; eles acreditam quando os fatos são comprovados sem dúvida. Os místicos humanos, que são 

deixados doutrinados por religiões e credos institucionalizados, continuarão a acreditar no céu e no inferno. Eles 

nunca acreditarão na sua realidade de fatos até que experimentem as situações reais dos eventos. A melhor e 

https://www.youtube.com/watch?v=ssLNUGDRANk&list=PL367DBA4B8836F09B&index=16
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única maneira de ter certeza dos fatos, no caso de Earthlings, é observar os eventos, dia após dia. As informações 

que forneço não oficialmente, é o que sabemos das previsões reais relatadas à nossa frota ou às nossas próprias 

observações. Eles nunca acreditarão na sua realidade de fatos até que experimentem as situações reais dos 

eventos. A melhor e única maneira de ter certeza dos fatos, no caso de Earthlings, é observar os eventos, dia após 

dia. As informações que forneço não oficialmente, é o que sabemos das previsões reais relatadas à nossa frota ou 

às nossas próprias observações. Eles nunca acreditarão na sua realidade de fatos até que experimentem as 

situações reais dos eventos. A melhor e única maneira de ter certeza dos fatos, no caso de Earthlings, é observar 

os eventos, dia após dia. As informações que forneço não oficialmente, é o que sabemos das previsões reais 

relatadas à nossa frota ou às nossas próprias observações. 

Q - 11:11, eu ouvi sobre isso; o que exatamente é isso? Até eu o vejo quase diariamente e em retrospectiva. Outra 

coincidência: nasci no dia 11 e meus dois filhos também nasceram no dia 11. 

- Nos tempos antigos, quando esses portais foram nomeados, o 11:11 foi escolhido para representar o conceito 

numérico e visual da passagem, um após o outro, "1" por "1", para a próxima dimensão, e permanecer 

exatamente o mesmo ser em sua individualidade, o "1" permanece o mesmo do outro lado. Esses portais para a 

próxima dimensão são chamados 11:11 em todos os lugares porque, em qualquer idioma, significa o mesmo 

conceito. Algumas pessoas têm mais sensibilidade ou percebem a presença deste portal mais do que outras, mas 

isso não significa nenhuma conexão iminente com o portal ou algo assim. 

Q - Mike pergunta, Mythi, o que você sabe sobre anéis de fumaça ou algo parecido que apareceu recentemente 

em nossas cidades? 

- Bem, se são anéis perfeitos e em movimento, são realmente naves espaciais, com um campo relativo de 

invisibilidade. Isso acontece quando o campo é muito forte e a energia irradiada resultante ioniza as moléculas de 

água nas extremidades da fuselagem do nave, formando o anel indesejado. A ionização é tão forte que o anel é 

preso ao nave em movimento como uma nuvem cinza carregada. É apenas uma questão de ajuste para a umidade 

relativa do ar na região. Eles não percebem que não são completamente invisíveis, a menos que outro nave os 

avise. 

Q - Mythi, uma curiosidade, temos notícias de astrônomos neste mês de planetas praticamente feitos de 

diamante. Esses cristais também são considerados preciosos para você? 

- O cristal de diamante é extremamente útil. Um dos usos é como reagente natural para o anti-carbono. Existem 

planetas, porque enfrentaram pressões e temperaturas muito fortes durante a formação, que esfriaram quase 

inteiramente na forma de diamantes. Esses planetas não têm utilidade prática para a vida, exceto como fonte de 

diamantes para industrialização. Muitos meteoros de diamante colidiram com vários planetas, muitos deles aqui 

no seu sistema solar. Não é considerado valioso porque, mesmo em todas as galáxias e cinturões de asteróides, é 

possível coletar um grande asteróide de diamante e levá-lo diretamente à industrialização. Esses meteoros são 

muito perigosos porque normalmente atingem o solo com toda a sua massa e explodem com o impacto, jogando 

peças muito duras em todas as direções. 

CB - Bem, Mythi, se puder, traga algumas amostras como um lembrete de algumas de suas viagens para minha 

coleção de rochas. Eu apreciaria muito isso! ((Ele ri, mas pode ser?)). 

Q - Mythi, a cidade reptiliana em Marte está na Cratera Hale? 

- Sim, esse é o nome que você dá ao site. É uma cidade grande, com vários setores e bairros residenciais, definidos 

também para administradores e trabalhadores. Também existem grandes áreas de estufas irrigadas de diferentes 

tipos de vegetais e frutas. A qualquer momento, você terá notícias dessas instalações, porque esse tipo de coisa 

não permanece oculto por muito tempo. 

Q - Mythi, você conhece uma organização intergaláctica chamada "Star Fleet"? Você conhece alguém que pode ser 

conhecido como "Conselheiro da Terra"? 
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- Você vê, muitas comunidades vagam aqui. Qualquer pessoa pode adotar o termo "Star Fleet" para se referir à 

sua própria frota. Com relação à acusação de "Conselheiro da Terra", quem sabe, quando a Terra for aceita como 

membro da Comunidade Galáctica como uma corrida, você poderá ter um líder que realmente fará justiça a essa 

posição. Atualmente, aqueles que pensam que dominam a Terra são suas elites e não têm contato conosco, 

apenas com os reptilianos e seus cinzas há algum tempo. 

Q - Mythi, temos imagens de seres extremamente magros, que apareceram andando por aqui. Você conhece eles? 

- Como eu disse, existem humanóides de vários tipos; algumas raças de Orion são muito finas. Alguns de seus altos 

e baixos vêm regularmente para examinar plantas em seus continentes, colhendo amostras e também espécimes 

de minhocas para aclimatação. Eles são tão magros que, quando se abaixam, parecem que deveriam quebrar, o 

que é realmente estranho. Mas eles são boas pessoas. 

Q - Temos fotos aqui apresentadas mostrando vegetação em Marte. A vida vegetal realmente existe lá? 
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- Existem alguns tipos de florestas de pinheiros altamente resistentes e adaptáveis. Agora, com o aquecimento 

causado pelo gerador de atmosfera, a vida das plantas aumentará consideravelmente no planeta. Com o 

aquecimento, a água do solo passa para a atmosfera, fazendo com que a chuva modifique a aparência da 

superfície rapidamente. 

Q - Mythi, meu amigo Sammy pergunta, quais são os BEK ... "Crianças de olhos pretos"? Eles são híbridos? ... 

Aliens? ... Demônios? ... Vampiros? ... ou apenas crianças nascidas com deformidades em si? Deveríamos ter medo 

deles? ... Eles querem nos machucar? .... Por que eles precisam de permissão para entrar em uma casa ou veículo? 

- Sammy, sou um "olho roxo" quando uso minhas lentes de luminosidade. Talvez alguns de vocês possam pensar 

em mim como estranho ou bizarro ao me ver com as lentes. Parece que não consigo falar durante o dia sem eles, 
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porque a sua atmosfera não nos protege da radiação do Sol, conforme necessário. Existem algumas raças de 

humanóides como você, que podem se mover facilmente sem serem notadas, mas, durante o dia, precisam usar as 

lentes. Algumas dessas raças vivem aqui estudando comportamentos e formas de vida social. A maioria deles é 

das Plêiades. Não acredito que sejam perigosos. O problema para você é que, olhando para os olhos negros, induz 

uma sensação de desconhecido e parece assustador. Se eles estão usando óculos escuros, você conversaria com 

eles sem problemas. Quando os terráqueos começam a socializar com outras raças, esses problemas certamente 

estarão apenas nas memórias antigas. Se alguns deles decidirem brincar com seus amigos, tenho certeza de que, 

mesmo que você veja que são crianças, ficará com medo. Você não precisa temê-los. Na próxima ocasião, 

pergunte o que eles querem tocar e se eles querem entrar para ajudá-lo a limpar a casa! Eles vão fugir de você. 

Q - Sammy pergunta: Além disso ... por que os entes queridos mortos voltam para visitar? Eu sei que às vezes eles 

têm negócios inacabados, mas por que mais ??? 

- Sammy, por favor, seja sensível. Um ente querido pode ser capaz de enviar boas frequências para ajudar aqueles 

que estão aqui com problemas, mas eles não podem retornar ou interagir com essa dimensão. Se esse ser tiver 

iluminação suficiente (alta frequência de aura), eles podem enviar energia positiva para aqueles que são deixados 

aqui. Se houver uma pessoa com uma aura receptiva na sua proximidade, ela poderá até transcrever qualquer 

mensagem que possa estar sendo enviada telepaticamente. Depende de quão sensível a pessoa é. Durante o sono, 

se você estiver com uma aura receptiva, poderá sentir ou ouvir qualquer mensagem sutil que alguém queira lhe 

enviar. Imagine que sua alma é uma bolha de ar, uma bolha de ar muito fina que está presa em seu corpo. 

Quando você morre, isso libera a bolha de ar que sobe, como uma bolha de ar sobe do fundo do oceano. Mesmo 

que a bolha queira aguentar, não subir, Eu não posso. A diferença de densidade é tão grande entre os dois 

assuntos que a bolha descobrirá automaticamente e incondicionalmente o local apropriado. É impossível que a 

bolha nade até o fundo novamente. 

- O cérebro é um órgão complexo que pode pregar peças, especialmente quando não liberou todas as suas 

funções, como no caso dos terráqueos. Algumas pessoas podem jurar que experimentam sensações reais, mas na 

maioria das vezes, esses são os desejos sombrios baseados nos fatos que ocorrem, e o cérebro fornece o filme 

quando o indivíduo está concentrado no assunto. Se os espíritos pudessem estar aqui fisicamente para ajudar, os 

pobres africanos negros com suas 'quimbanda' e 'umbanda', onde membros das seitas são 'tomados' por espíritos 

que podem ver e fazer feitiços para todos, seriam os reis dos Terra, não fariam? 

Q - Mythi, estou muito chateado com tudo o que está acontecendo. Não sei por que você desperdiçaria seu tempo 

com uma raça tão beligerante quanto a nossa. 

- Precisamente porque muitos seres de sua raça, como você, estão chateados com isso. Isso significa que existem 

pessoas decentes e conscientes aqui no seu planeta, o que faz com que tudo isso valha a pena. Quase 10% da 

população do seu planeta está pronta para uma nova Era de integração conosco. 10% são muitas pessoas! Quer 

você vá ou não para a nova Era, é melhor estar aqui para fazer o que pudermos para ajudar. 

Vídeo 16 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo dezesseis - 10 de novembro de 2010. 

Q - Mythi, houve muitos casos de abduções nos quais terrestreas fêmeas são impregnadas por alienígenas. Por 
que existem tais casos? Qual é a intenção? 

- Bem, conhecemos muitos híbridos pleiadianos-terráqueos, mas eles são muito semelhantes fisicamente a você e 
resultam em crianças normais (ou acima do normal). No caso de Greys e Reptilianos, as tentativas são a 
hibridação das raças, que eles tentam fazer acontecer em um ambiente natural, não apenas no laboratório. Você 
não pode generalizar o que acontece com algumas raças alienígenas. Como eu disse, a Terra não é uma colônia 
oficial, então algumas raças de Greys (como você diz, Greys ruins) sem escrúpulos, que têm cientistas competentes 
na área de genética, fazem experimentos genéticos em humanos para tentar uma hibridização entre reptilianos e 
Humanos, para atender esses reptilianos sob contrato de pesquisa. Como a intenção deles sempre foi dividir a 

https://www.youtube.com/watch?v=48um8chATo8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=17
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colonização da Terra com você, uma possível raça de híbridos é muito estudada como uma possibilidade futura. 
Para nosso conhecimento, eles falharam em se desenvolver adequadamente, mesmo com uma equalização de 
anticorpos entre as raças. A qualquer dia eles terão sucesso, e você pode ter um neto ou bisneto com um rosto 
bem diferente do seu, mas talvez mentalmente mais avançado. Você terá muitas notícias estranhas em torno das 
crianças do seu planeta nos próximos tempos. Possivelmente nesta nova era, teremos pessoas dos planetas de 
Andrômeda morando aqui e terráqueos morando lá com eles. Quem sabe se os híbridos surgirão com o tempo? 
Possivelmente nesta nova era, teremos pessoas dos planetas de Andrômeda morando aqui e terráqueos morando 
lá com eles. Quem sabe se os híbridos surgirão com o tempo? Possivelmente nesta nova era, teremos pessoas dos 
planetas de Andrômeda morando aqui e terráqueos morando lá com eles. Quem sabe se os híbridos surgirão com 
o tempo? 

Q - Mythi, nosso amigo Sticker perguntou se você poderia escrever algo em seu próprio idioma para que 

pudéssemos ver o tipo de escrita do seu povo, ok? 

- Sim, adesivo, eu posso, mas vou explicar algumas coisas para você primeiro, porque esse é um assunto 

interessante. Não usamos a escrita há muito tempo. Tudo para nós hoje é mental. Nossos registros e relatórios são 

feitos mentalmente em nossos sistemas e entre nós, além de imagens. Podemos escrever mentalmente em 

sistemas de banco de dados, disponíveis para quem deseja acessar. Não temos papel nem canetas há milhares de 

anos. Temos memória fotográfica e nunca esquecemos o que aprendemos; portanto, não precisamos de instruções 

escritas para absolutamente nada. Nossos sistemas de processamento não funcionam com bits e bytes como o 

seu. É, no total, biotecnologia. Suponha que você e um amigo japonês estivessem em nossa nave espacial, 

procurando um painel do nosso sistema com instruções de voo, coordenadas, descrição de tarefas etc. Você 

estaria vendo tudo em inglês e seu amigo em japonês no mesmo painel ao mesmo tempo. O sistema não escreve 

com caracteres, mas com estímulo. Ao desenvolver uma técnica mental de comunicação, você não verá nada 

realmente escrito. Você se comunicará entre si e com o sistema sem necessidade de tradução, porque as ondas 

cerebrais transmitirão esses estímulos e esses sinais não requerem tradução. Temos símbolos gravados em peças e 

peças para sinalização, dados de fabricação, material, origem etc. Como eu disse anteriormente, temos a 

flexibilidade de escrever em qualquer idioma para nos comunicarmos com seres que não desenvolveram essa 

flexibilidade mental. Usamos o mesmo processo que uso com você, porque tudo o que você me diz pode ver como 

ele é escrito através dos estímulos do seu próprio cérebro. Eu posso escrever o que quiser com sua caligrafia. Posso 

escrever e entender símbolos falados e escritos em qualquer lugar da Terra ou de qualquer outro planeta, porque 

os próprios moradores locais me fornecem esses dados em tempo real com seu próprio tradutor. Se você falar 

errado, eu falo com você errado. Entendeu? 

- Suponha que você imagine uma cidade em grandes detalhes. Você precisaria desenhá-lo da sua imaginação e 

elaborar planos para construí-lo. Podemos fazer a mesma coisa, mas projetamos nossos pensamentos em um 

ambiente 3D, onde criamos e alteramos os planos. Em seguida, é simplesmente registrado no sistema para que 

outras pessoas possam ver os detalhes do projeto. Imagine que você precisa projetar um telefone celular. Você 

tem que fazer a carcaça, definir centenas de componentes individuais e juntar tudo para que cada uma 

desempenhe uma função que permita o funcionamento final do conjunto, certo? Bem, no nosso caso, com a 

programação de máquinas moleculares, forneço a aparência do dispositivo (design), a função desejada, as 

características operacionais e disponibilizo as matérias-primas que entram no processo bruto que o equipamento 

de produção definirá e aplicará. Segundos depois, eu tenho o dispositivo pronto e nas quantidades desejadas. O 

dispositivo será uma peça única. Se você cortar ou destruir o dispositivo, não verá nenhum componente. Tudo é 

molecularmente integrado na mesma matéria, sem fios, sem conexões visuais. Veem a diferença técnica? 

- Ok, agora eu posso desenhar alguns caracteres de nossa escrita para ver como ela aparece naquele artigo que 

você me deu. Escreverei aqui: "Vocês são meus amigos, nossas galáxias são irmãs!" 

- OK, aqui está. 
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Q - Espere um minuto, você está brincando comigo? Como você escreveu passando apenas sua pulseira piscando, 
sem usar uma caneta? 

- transfiro as imagens para o papel usando nosso sistema principal da nave espacial; Eu posso usá-lo como você 
usa sua caneta. 

Q - Mythi, quanto mais conversamos, mais sinto vergonha da minha falta de tecnologia ... 

- Não precisamos especular mais. Sua tecnologia, em apenas alguns séculos, fez um enorme progresso. Imagine se 
estamos falando de muitos milhões de anos! Imagine que você voltou no tempo com uma brigada de tanques para 
combater o Império Romano? Ou voltar com alguns submarinos nucleares para dominar os mares no século XVII? 
Mesmo se um submarino atômico fosse capturado, ele nunca conseguiria copiar sua tecnologia. Você seria um 
alienígena completo do seu próprio planeta, com apenas alguns anos de diferença. A vantagem da integração 
com sociedades mais avançadas é que você se desenvolverá a uma velocidade impossível do que você pode 
imaginar hoje. 

Q - Mythi, o que você escreveu, é traduzir seu idioma de escrita do planeta andromedano para português ou 
inglês? 

- Você pode ver a dificuldade? Mesmo entendendo nosso conjunto de símbolos, se você decidir escrever algo para 
nós, você depende da adaptação exata ao seu idioma. Se você escrever "você" ou "usted" em vez de "you", seria 
uma palavra totalmente diferente. É impossível usar em geral para todos. Então, não vale a pena usar. Como você 
tem um grande número de idiomas e dialetos no planeta, deve haver um dicionário para cada um. Alguns 
símbolos significam muitas coisas, dependendo de onde você está no contexto da frase. É muito difícil preparar um 
dicionário com todas as variantes. A escrita de idiomas está extremamente desatualizada; o estímulo do cérebro 
fala apenas uma "língua" e pode ser traduzido simultaneamente em todas as línguas. Neste exemplo que escrevi, 
está escrito em inglês. 

- Só para constar, todo o seu idioma é de origem extraterrestre. Todas as raças que aqui estão foram trazidas para 
colonizar o planeta no antigo acordo de comunidades humanóides de diferentes pontos de várias galáxias. Todos 
eles transmitiram aos seus descendentes o legado essencial para o desenvolvimento, sendo o principal o escrito. 
Cada um deles esperava que sua raça em particular dominasse a outra na colonização, fornecendo uma única 
linguagem unificadora em todo o planeta, mas isso não ocorreu. As raças foram desenvolvidas em nível regional e 
a Terra até agora falhou na unificação. Nesta passagem, para a nova Era, isso acontecerá no próximo século. Você 
falará apenas um idioma; não será um dos atualmente falados, mas uma síntese de vários deles. Será a língua dos 
terráqueos! 

- Tivemos que ajudar uma nave espacial, uma amiga de corrida que caiu abaixo da calota polar norte. O nave e 
305 tripulantes foram resgatados e levados para a base antártica para reparos, que é o único lugar na Terra em 
condições de reparar naves espaciais. Apenas dois dos 307 tripulantes morreram. Esta raça Arcturiana de um 
planeta em órbita de Arturo está ajudando no levantamento da atividade vulcânica oceânica. Quase todo mundo 
que trabalha na base do Oceano Atlântico, com 2.000 metros de profundidade, é Arcturiano. Eles têm grandes 
cidades debaixo d'água em seu planeta natal e são especialistas em oceanografia, biologia e geologia de grandes 
oceanos e grandes profundidades. Eles também estão transferindo várias espécies de golfinhos brancos e 
cinzentos, botos e baleias para seus oceanos para proteger essas espécies de mamíferos para futura reintegração 
em um ambiente já regenerado. Era o que eles estavam fazendo no Polo Norte, coletando krill e outros crustáceos. 
Seus cientistas já devem estar percebendo que esses mamíferos estão diminuindo significativamente em seus 
oceanos. Toda a base teve que ser transferida para outro local porque a atividade vulcânica se aproximou demais. 
Isso exigiu muito trabalho. Temos trabalhado em várias equipes, e levou muitos dias para ser concluído. 

- Vim hoje apenas para dar conta dos dias que você deveria ter esperado pelo meu retorno, mas estamos cansados 
e vamos tirar alguns dias de férias conquistadas em nossa colônia. Devo voltar em três ou quatro dias. Espero que 
todos fiquem o melhor possível. 
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Vídeo 17 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo dezessete - 14 de novembro de 2010. 

Q - Mythi, gravei no meu celular um videoclipe que um amigo militar meu indicou ser da base em questão. Você 

poderia dizer se esse alienígena é real ou falso? Por favor assista. 

 

- Sim, eu conheço essa raça cinza claro. Eles têm sociedades em Andrômeda, Sirius, Libra e algumas outras 

colônias, muito pacíficas. Eu não sei de quem ele é. Houve um acidente aprox. há um ano, em que alguns deles 

foram perdidos. Este deve ser um deles. Vou verificar. Eles estão sempre aqui fazendo pesquisas; eles ajudam 

muito as bases de pesquisa no oceano. Eles não se comunicam como nós, precisando de um dispositivo tradutor 

para isso. Pobre rapaz, se você puder descobrir onde ele está exatamente, podemos ajudá-lo a retornar à sua 

comunidade. 

Q - Mythi, é impossível para mim saber onde ele está atualmente ou se está vivo ou não, desculpe. Segundo essas 

fontes, ele foi levado para a América do Norte. O que ele está dizendo? 

- Eu não sei. Eu preciso estar conversando com ele pessoalmente por telepatia para entender. Nós nunca usamos 

palavras. 

Q - E quanto a Nibiru, você tem mais alguma informação sobre isso? 

- Nibiru e seus planetas estão em aproximação final e acelerando. Isso está mudando a crosta terrestre, Vênus, 

Júpiter e o Sol. O núcleo de Plutão se aqueceu bastante com as influências gravitacionais, e o pequeno planeta é 

muito bonito. Seus cientistas e astrônomos estão monitorando essas mudanças e influências do sistema Nibiru em 

relação às órbitas desses planetas. Na Terra, para não dizer que as coisas estão ficando feias, na África e na Ásia a 

atividade vulcânica aumentará bastante com a acomodação das placas devido ao aumento da pressão do núcleo 

da Terra. As coisas também terão um aumento significativo na costa oeste das Américas e, através do Anel de 

Fogo do Oceano Pacífico, a leste, as placas começarão a aumentar o movimento. Algumas terras vão afundar 

nesses movimentos. 

- Nossos mapas de navegação são baseados na interação de forças gravitacionais planetárias. Como usamos essas 

forças para conduzir a nave espacial, estamos corrigindo os mapas dinamicamente à medida que as mudanças 

https://www.youtube.com/watch?v=nt5jo0HNSH4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=PwHI7wNXzWw
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acontecem a cada minuto. Além da perturbação da interação do efeito gravitacional do pequeno sistema solar, 

Nibiru, seu sistema solar está bem próximo do equador da galáxia, e Nibiru também terá todo o seu sistema 

gravitacional invertido e invertido nesta passagem porque também estará atravessando o equador da galáxia e 

retornando. Você pode imaginar a inércia do campo magnético sendo distorcida e reajustada enquanto interage 

no sistema como um todo? As forças são tremendas e a energia dissipada causa muitos efeitos físicos em todos os 

corpos celestes envolvidos. Seus cientistas podem ter uma vaga idéia dessa interação dinâmica de forças, mas não 

têm como quantificar porque precisam de um poder de processamento que seus computadores ainda estão muito 

atrasados para ter. Seus cientistas não estão ajudando, fazendo tentativas patéticas de bombardear frequências 

em sua atmosfera superior. Não sabemos exatamente por que, o que está gerando uma tremenda instabilidade 

no campo magnético, criando áreas desprotegidas contra a radiação solar, buracos, por onde podem passar 

grandes feixes de radiação letais. Isso causará exposição a curto prazo do seu pólo norte, diminuindo 

drasticamente a camada protetora. Isso também dificulta a passagem de algumas de nossas naves espaciais. 

Temos que fazer correções rápidas quando essas frequências são transmitidas por essas estações. mas eles não 

têm como quantificar porque precisam de um poder de processamento que seus computadores ainda estão muito 

atrasados para ter. Seus cientistas não estão ajudando, fazendo tentativas patéticas de bombardear frequências 

em sua atmosfera superior. Não sabemos exatamente por que, o que está gerando uma tremenda instabilidade 

no campo magnético, criando áreas desprotegidas contra a radiação solar, buracos, por onde podem passar 

grandes feixes de radiação letais. Isso causará exposição a curto prazo do seu pólo norte, diminuindo 

drasticamente a camada protetora. Isso também dificulta a passagem de algumas de nossas naves espaciais. 

Temos que fazer correções rápidas quando essas frequências são transmitidas por essas estações. mas eles não 

têm como quantificar porque precisam de um poder de processamento que seus computadores ainda estão muito 

atrasados para ter. Seus cientistas não estão ajudando, fazendo tentativas patéticas de bombardear frequências 

em sua atmosfera superior. Não sabemos exatamente por que, o que está gerando uma tremenda instabilidade 

no campo magnético, criando áreas desprotegidas contra a radiação solar, buracos, por onde podem passar 

grandes feixes de radiação letais. Isso causará exposição a curto prazo do seu pólo norte, diminuindo 

drasticamente a camada protetora. Isso também dificulta a passagem de algumas de nossas naves espaciais. 

Temos que fazer correções rápidas quando essas frequências são transmitidas por essas estações. que está 

gerando tremenda instabilidade no campo magnético, criando áreas desprotegidas contra a radiação solar, 

buracos, por onde podem passar grandes feixes de radiação letais. Isso causará exposição a curto prazo do seu 

pólo norte, diminuindo drasticamente a camada protetora. Isso também dificulta a passagem de algumas de 

nossas naves espaciais. Temos que fazer correções rápidas quando essas frequências são transmitidas por essas 

estações. que está gerando tremenda instabilidade no campo magnético, criando áreas desprotegidas contra a 

radiação solar, buracos, por onde podem passar grandes feixes de radiação letais. Isso causará exposição a curto 

prazo do seu pólo norte, diminuindo drasticamente a camada protetora. Isso também dificulta a passagem de 

algumas de nossas naves espaciais. Temos que fazer correções rápidas quando essas frequências são transmitidas 

por essas estações. 

- Só para informar, em Marte, os reptilianos têm uma comunidade totalmente funcional lá, já respirando o ar da 

nova atmosfera. Vários telescópios foram colocados em órbita ao redor de Marte para observar a Terra e a 

passagem do sistema Nibiru. 

Q - Mythi, eu tenho essa foto tirada por um telescópio há algum tempo como Nibiru. Você poderia testemunhar 

se é? 
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- Sim, é o sistema solar Nibiru em uma foto ruim. É aprox. A 360 dias da sua passagem ao alcance da sua órbita. O 

grande nave que está perto de Júpiter que mencionei anteriormente, eles estão fazendo cálculos e simulações em 

conjunto com a Comunidade Galáctica, para uma rota hipotética de desvio experimental no sistema solar Nibiru. É 

apenas uma hipótese; não acredite que será executado. 

Q - Mythi, copiei esta imagem recebida por um telescópio e gostaria que você nos dissesse o que é isso. Parece 

uma estação espacial. 

 

- Não, não é uma estação espacial, mas uma nave espacial de transporte provavelmente de um planeta no 

sistema, Spica. Essa nave espacial de transporte não deve mais estar lá porque faz muitos anos que essa imagem 

viaja pelo espaço para ser capturada pelos seus telescópios. 

Q - Mas, Mythi, você conhece todas as naves espaciais ou objetos apenas olhando? 
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- Eu poderia dizer que sim, só para impressioná-lo, mas na verdade eu consultei mentalmente nosso banco de 

dados de naves espaciais em tempo real, e ele me respondeu o que eu quero saber instantaneamente. Quando 

não tenho certeza de que estou respondendo corretamente, consulte a experiência de quem tem essas respostas. É 

como você aqui na Terra; o importante é: você não precisa saber tudo, mas deve ter o número de telefone de 

alguém que saiba! 

Obs .: Você está tão certo, Mythi, tão certo. 

Q - Mythi, Mike pergunta: Você está ciente dos supostos drones ET que apareceram hoje acima de Chicago (19 de 

novembro). Dizem que pertencem à Agência que mencionei há uma semana. Não tenho idéia de quem ou o que é 

a Agência, mas eles parecem preocupados em serem abatidos pelo governo secreto e afirmam ter perdido uma 

embarcação recentemente. Você está ciente de algo assim acontecendo? 

- Não, Mike, como eu disse, não conheço essa organização chamada Agência, porque atualmente não temos 

nenhuma organização oficial da Terra conectada a nenhum membro participante da Comunidade Galáctica, a 

menos que os reptilianos e seus cinzas tenham acordos com seus governos. Mas este é um link bilateral privado. 

Se você tiver fotos desses drones remotos, envie-os para mim, para que eu possa dizer o que é. 

Q - Mythi, Shatner pergunta: Dadas as recentes notícias de conflitos e todas as bolsas de valores caindo, há 

alguma informação sábia que você possa nos dar sobre algo pendente nos próximos dias da Terra? 

- Shatner, veja bem, uma coisa que é impossível prever é o que o seu governo tem na agenda desses eventos. O 

conselho que posso dar é tentar concentrar seus recursos em detalhes que podem ser úteis para a sobrevivência 

em um regime de emergência. Qualquer coisa relacionada à sua economia global é segura porque seu governo 

pode estar planejando colapsos financeiros regionais para forçar demandas ou simplesmente causar o caos. 

Depois de se certificar dos fatos, quando perceber que tudo o que está acontecendo é real, prepare-se cedo para 

se retirar das grandes cidades que se tornarão armadilhas anacrônicas, sem recursos. Com os equipamentos e 

suprimentos necessários para a sua família sobreviver por algum tempo, pelo menos um ano, dirija para lugares 

que provavelmente sobreviverão. Evite ser levado a qualquer abrigo fornecido pelo seu governo; 

Q - Mythi, Shatner pergunta: Eu moro no sul da Cúmbria, na Inglaterra, em uma área próxima à Ilha de Man. Você 

quer se interessar pela usina nuclear na costa oeste de Cumbria e pelo estaleiro em Barrow? Existe algum 

significado em relação aos acontecimentos em Ravenglass recentemente? 

- Shatner, qualquer OVNI visto sobre a costa de Barrow ou Ravenglass deve ser uma nave espacial auxiliar da 

Pleiadiana. Eles estão lá porque são responsáveis pelas operações de neutralização de armas nucleares em todas 

as regiões. Não precisa se preocupar com eles, a menos que você tenha algumas armas nucleares em casa. 

Geralmente eles trabalham com um campo de invisibilidade ativado, mas às vezes pode ser visível. Às vezes é 

necessário desligar o campo para desionizar a fuselagem da nave. Se ficar ionizado demais, eles podem ser 

completamente cercados por vapor de água ou outras partículas sólidas (lito-meteoros). 

Q - Mythi, são essas fotos de algumas estruturas na lua? Você poderia nos dizer se eles realmente existem e o que 

são? Desculpe pelas fotos de má qualidade! 
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- Bem, essa foto com seu astronauta faz parte de uma das várias bases subterrâneas, existem muitas bases 

antigas lá, construídas por muitas civilizações que estavam lá, algumas delas com bilhões de anos. 

 

 

- Essa outra foto mostra uma base de mineração ainda ativa, de propriedade de um consórcio de Camelopardalis. 

Eles administram uma variedade de unidades de mineração, várias na sua lua maiores que essa, inclusive para 

outras raças que contratam seus serviços. 
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- Esta é uma nave espacial épica. Aquela era uma grande nave espacial de transporte de uma raça antiga das 

Plêiades. Tseu antigo nave veio de uma civilização descendente de Plêiades, que vive em um planeta orbitando 

Deneb. Na época, mais de um milhão e meio de anos atrás, eles estavam transportando várias matérias-primas, 

principalmente biológicas, da Terra para o planeta e tiveram que enfrentar uma batalha contra uma antiga raça 

reptiliana que dominaria o comércio em seu sistema solar. Sua lua foi palco de muitas batalhas nos tempos 

antigos. Lá você pode desenterrar muitos objetos e instalações de várias civilizações antigas. Fico triste em dizer 

que, como muitas outras raças de Andrômeda, participamos de muitas guerras há muito tempo. Hoje, a 

diplomacia tenta resolver os conflitos de idéias, mas, no passado, as oportunidades e a falta de representatividade 

dos líderes geravam muitos conflitos entre as raças. 
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- Esta torre alta abaixo é de aprox. 13 milhas de altura, 3 milhas de diâmetro na base e o topo da cúpula tem 4 

milhas de diâmetro. Pertence a um consórcio de Camelopardalis e serve várias outras raças como estação 

espacial. Eles têm uma porta de entrada para o transporte de minérios e outras instalações para lá. Você pode ver 

uma base idêntica na lua de Saturno, Iapetus, onde eles recebem e armazenam o extrato do material. 

Terra-Lua  
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Jápeto (lua de Saturno) 

 

Q - Mythi, nessas fotos de OVNIs, desculpe novamente, baixa qualidade, algumas das naves são suas? Se você 

acha que não deve expor, eu entendo! 

- Bem, vejo que você tem muitos registros. Você tem uma foto de um nave real da nossa frota e um de um modelo 

antigo. Muito bom; Eu nunca imaginei isso. Não sei como eles eram visíveis no momento das fotos, mas é um erro 

agradável. 
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- Este é um modelo mais antigo de 50 anos atrás, um excelente nave, muito seguro e confiável; temos centenas 

deles em uso entre nossas colônias. Geralmente não é tão aberto, ele abre com uma parede de um tipo de acrílico 

para visualização em baixa velocidade e fecha a fuselagem durante a navegação. Essas fotos foram tiradas a uma 

velocidade de observação. 

  

 

- Essa outra é a nave espacial de serviço atual em nossa frota; é uma nave espacial com uma inteligência artificial 

muito avançada. Este modelo já está em uso há 10 anos. Os pontos brilhantes que você vê são os pólos de energia 

plasmática de poder que criam as possíveis diferenças entre os campos magnéticos, fazendo com que a 

espaçonave se mova de acordo com os comandos do sistema de navegação. Quanto mais luz, mais energia para a 

bota da nave espacial. Quando a luz é praticamente imperceptível, a nave espacial está apenas em baixa 

velocidade levitando contra a gravidade. A grande diferença entre eles é que, quando qualquer uma das novas 

naves espaciais "aprende" algumas informações novas, ela passa automaticamente para todos os outros naves da 

frota, para que todos compartilhem o mesmo banco de dados em tempo real. Uma nave-mãe pode transportar 

até 150 unidades. 

Obs .: Mito muito bom, fico feliz em receber essas respostas, os amigos certamente também apreciarão. Agora 

também posso ter fotos dos seus naves em um lugar de destaque no meu computador. 

Vídeo 18 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo dezoito– 20 de novembro de 2010. 

Q - Steve pergunta: Por que os OVNIs parecem entrar em reservatórios de água doce e lagos? Eles estão entrando 

para se esconder do público? Eles estão entrando em algum tipo de sistema subterrâneo oculto? Eles estão 

reabastecendo com água fresca? 

 

- Nos tempos antigos dos maias, havia algumas bases com entradas em lagos em diferentes regiões, mas elas 
foram fechadas muito tempo após o desenvolvimento tecnológico dos seres humanos na Terra. Hoje, existem 
bases subaquáticas nos oceanos. Quando os naves afundam em lagos de água doce, eles fazem isso especialmente 
para estruturas de desionizadores que coletam e filtram a água para consumo geral no nave. Em regiões com 

https://www.youtube.com/watch?v=1vf7xFIzbSw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=19
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muito movimento de aeronaves e pessoas, também podemos optar por parar no fundo dos lagos para permitir 
descanso para a tripulação, com poucas chances de ser perturbado. Atualmente, o homem está em quase toda 
parte e, quando as operações estão próximas dos centros urbanos, os lagos são locais tranquilos para pousar. 
Alguns campos de tecnologias de invisibilidade usam técnicas diferentes que geram calor e, se o nave pousasse em 
uma área como um campo, marcaria as plantas, quase cozinhá-los, descrevendo sua presença. Os pássaros 
geralmente colidem com o campo e morrem em choque. 

Q - Mythi, qual é a situação da atividade no fundo do mar? 

- O calor gerado pelo aumento da atividade vulcânica está alterando significativamente a temperatura das 
correntes oceânicas. Já deveria estar causando efeitos indesejados no clima regional e acelerando o derretimento 
dos pólos. Tanto o Atlântico quanto o Pacífico estão aquecendo suas cadeias, causando um aumento na 
evaporação e consequentes mudanças atmosféricas em todo o mundo. O aumento da atividade no momento é 
32% maior que o mesmo período do ano passado. Esperamos que ele permaneça estável até março do próximo 
ano. 

- Falando sobre o oceano, só para constar, se você tivesse a tecnologia para tradutores de idiomas hoje em dia, 
ficaria muito impressionado ao saber que você não é o único ser inteligente com raciocínio avançado em seu 
planeta. Golfinhos e botos também são formas avançadas de inteligência, seres calmos e inocentes. Nós incluímos 
os dialetos regionais deles recentemente, disponibilizados pelos Arcturianos. Eles ajudaram com muitas 
informações relevantes para a pesquisa oceânica e sabem que alguns deles estão sendo transferidos do planeta 
para sua própria proteção. 

Q - Mythi, o amigo Clive faz uma pergunta estranha ... o que apareceu primeiro na Terra, a galinha ou o ovo? 

- Bem, não há problema, Clive, é uma simples questão de desenvolvimento. Nenhum apareceu no primeiro; foi 
apenas uma adaptação. Foi um contínuo desenvolvimento e adaptação à fonte ambiental. Os pássaros vieram de 
um desenvolvimento dos reptilianos. Enquanto vivia na água onde os reptilianos começaram, não havia 
necessidade de ovos duros, apenas uma fina placenta em gel, que se dissolve na água liberando a prole para a 
água para se desenvolver. Quando o desenvolvimento forçou algumas espécies a migrar para a terra, a maior 
parte retornou à água para gerar seus filhotes. Outras espécies que se espalharam por todo o interior tiveram que 
adaptar a placenta de seus ovos para nascer no meio seco, e então a placenta passou a ter mais resistência à 
proteção dos jovens em contato com a terra e a areia, proporcionando um meio de desenvolvimento fetal mais 
protegido e quente. Ainda hoje na Terra você tem exemplos de todos os estágios: reptilianos que colocam seus 
filhotes na água, como sapos e afins, enquanto crocodilos, lagartos e tartarugas põem ovos onde a placenta tem 
um couro grosso como a pele. E, finalmente, os pássaros têm suas placentas cobertas com uma casca de cálcio 
dura para protegê-los do ataque de insetos, dos quais emergiram a casca de ovo calcificada, como são conhecidas 
hoje como "ovos de galinha", conhecidos como ovos normais. não realmente sobre esta questão. 

Q - Clive pergunta sobre os 10 artefatos antigos mais intrigantes encontrados na Terra. Você poderia nos dizer 
quais são esses artefatos? 

- Clive, não temos, arqueologicamente falando, todas as informações sobre artefatos deixados na Terra. Existem 

milhões de planetas, cada um com muitos detalhes da história. Responderei se houver informações disponíveis, 

incluindo semelhanças com histórias de outros planetas que conhecemos. 
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- Essas esferas são muito semelhantes aos marcadores de minerais usados pelos antigos mineiros de planetas. A 
civilização de Camelopardalis é extremamente antiga, extraindo em vários sistemas solares. Essas esferas foram 
amplamente usadas por eles para marcar suas reservas exploráveis examinadas nos planetas por muitos bilhões 
de anos. As sondas lançaram as esferas programadas para emitir uma frequência de sinal e, após revisão 
preliminar, elas poderiam ser encontradas posteriormente pelo sistema de rastreamento, se essa operação de 
mineração fosse realizada. Se eles têm a marca antiga, foram deixados por seus exploradores; o armazém está 
localizado em seu sistema solar na lua de Saturno, Iapetus. 

 

Q - The Dropa Stones - Encontrado em uma caverna com 12.000 anos de idade na China, junto com vários 

esqueletos de humanóides, com cabeças grandes. 

   

- Esses discos de minerais, quando colocados em uma certa quantidade em um único eixo, a uma certa distância 
de um comprimento de onda, amplificam a energia cósmica que pode ser usada para enviar sinais de perigo. 
Milhares de anos atrás, monólitos de rocha foram utilizados, programados como um emissor de sinal constante 
para a navegação espacial. Como esses humanóides foram possivelmente naufragados do espaço, eles não 
tinham capacidade de programação, talvez tenham perdido o sistema essencial da nave. Eles podem estar 
tentando construir vários amplificadores de antena para manter um ponto de absorção de energia que poderia ser 
capturado por alguma unidade de resgate. Eles provavelmente usaram unidades portáteis de lasers de baixa 
energia para cortar e criar os discos; isso pode ser analisável porque eles devem ter traços de alta temperatura em 
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sua criação. Nesse contexto, as civilizações antigas devem ter passado um tempo criando suas próprias, como um 
símbolo de contato com o além. É a explicação mais apropriada que pode me acontecer, pois as ressonâncias 
dessas antenas eram uma maneira de experimentar um tipo rústico de sinal de emergência do EPIRB. Uma 
tentativa desesperada de salvação. 

Q - Ica Stones, cerca de 13 milhões de anos atrás - era da pré-pedra. 

  

- Não tenho registro desse tipo de artefato, espere, ok, encontrei algumas informações. Essas gravuras são 
extremamente antigas, dos incas, representando aspectos de suas experiências históricas fornecidas por seus 
mentores. A maioria é pré-inca, considerada uma relíquia dos antepassados, por seu próprio povo. Os desenhos de 
dinossauros interagindo com humanóides são uma prova da longevidade desses artefatos e da raça humana. 

Q - O Mecanismo Antikythera - mecanismo de 2.000 anos submerso no mar da costa grega. 
 

  

- Não encontrei nada sobre esse artefato. Parece um tipo de marcador de tempo mecânico criado por engenheiros 

mecânicos qualificados de seus tempos antigos. 

Q - The Baghdad Battery - Encontrado enterrado em ruínas de uma criança de 2000 anos em uma antiga vila perto 

de Bagdá. 

  

- Estas baterias foram introduzidas aprox. 4000 anos atrás, no Egito antigo, por uma raça de Andrômeda que 
ajudou a criar as pirâmides. Além disso, todas as pirâmides foram ajudadas por essas pessoas, o planeta AT no 
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sistema solar de Atoun, na galáxia Andrômeda. Isso começou como uma brincadeira. Os "deuses" montaram um 
ionizador primitivo com pequenas placas de zinco, tubo de cobre, magnésio e um pouco de água. Eles disseram ao 
Faraó para urinar no recipiente por 7 dias. Após sete dias, eles trouxeram um fio de plasmídeo entre os dois 
terminais do ionizador que se iluminaram como mágica. Era uma luz fria, que não é aquecida, mas iluminada o 
suficiente para os padrões da época. Após a piada inicial, eles começaram essa técnica com os faraós, que usavam 
ácido sulfúrico ou vinagre para fazer as baterias funcionarem, mas salvaria o segredo que morreu com eles após a 
última geração da elite egípcia. Os filamentos de plasma foram armazenados como o maior tesouro dado pelos 
deuses, a luz das estrelas. 

Q - O artefato Coso - envolto em uma rocha mineral de 500.000 anos de idade. 

  

- Este é um isolador de alta tensão usado em antigos sistemas de geração de energia para acionamentos 
antigravidade há milhares de anos. Eles usaram de quatro a seis desses isoladores em cada bobina de geração de 
campo da nave espacial. Isso foi deixado para trás por alguns funcionários de manutenção de uma espaçonave 
durante esse período. Pelo tipo de projeto, parece ser uma unidade de isolamento reptiliana muito antiga. É uma 
peça fantástica de prospecção arqueológica. 

Q - Aeronaves Modelo Antigas - Objetos de tempo pré e sumério, alguns de 5000 aC. 

   

 

- Bem, esses artefatos representando naves espaciais antigas eram muito comuns nas culturas da época. Eles os 
fizeram em ouro e representam as tripulações dos naves que traziam conhecimento das estrelas. Milhões de anos 
atrás, a espaçonave de serviço pequeno muito antiga usava propulsores a jato, como você usa hoje, sendo muito 
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mais leves que as antigas unidades de navegação magnética, grandes e pesadas. Eles eram muito parecidos com 
seus jatos e helicópteros de hoje. Quando voltaram, foram recolhidos por naves-mãe perto do solo. Você 
encontrará muitas dessas pequenas naves espaciais na Lua que caíram como resultado de lutas iniciais. 

Q - Bolas Gigantes de Pedra da Costa Rica - estimam 2.000 anos. 

  

  

- Essas esferas, evidentemente, já foram removidas de seus locais originais em sua atual América Central, 
originalmente projetadas para retratar com precisão o sistema solar e sua correlação com todas as principais 
constelações, enfatizando as Plêiades, incluindo a proporcionalidade dos planetas. Quando eles foram colocados 
pelos Plêiades como um monumento, um presente, não havia vegetação como existe agora, e o monumento podia 
ser visto perfeitamente de cima. 

Q - Fósseis impossíveis - Gravados à mão em rocha cerâmica do período Cretáceo, 65 milhões de anos.  

  

- Vocês são pessoas inteligentes. Tenho certeza de que não preciso responder a esta pergunta. Você tem muita 
sorte de ter encontrado esses vestígios. Eu acho que isso definitivamente prova o ponto em questão. Quantos de 
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vocês escreveram em algum lugar "Eu estava aqui"? A Terra está sendo visitada, explorada e monitorada por 
bilhões de anos. Não é natural encontrar traços disso? Se você procurar, encontrará muito mais "coisas 
inexplicáveis" por seus cientistas. 

Q - Objetos de metal fora do local - Usina tubos extrudados de um tipo de alumínio. Eles estavam incrustantes 

num leito de giz do período cretáceo estimado em pelo menos 65 milhões de anos. 

 

- Em todas as épocas da Terra, quando a vida animal começou, o planeta tem por muitos bilhões de anos uma 
fonte de caça para várias civilizações. Nas estações de caça, os naves partiriam daqui com milhares de toneladas 
de carne de grandes reptilianos. Cercas, acampamentos, utensílios, foram deixados no planeta sem preocupação. 
Penso que voltamos ao mesmo caso que na pergunta anterior. Felizmente, você continuará descobrindo, através 
de evidências antigas, que são ocupantes muito recentes deste território, que afirma ser sua "posse". 

Vídeo 19 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo dezenove - 05 de dezembro de 2010. 

Q - Mythi, tem havido uma onda de filmes de entretenimento ultimamente, lidando com invasões alienígenas, de 

maneira violenta, a fim de dominar o planeta. Eu me sinto como um idiota perguntando isso para você, mas há 

alguma chance disso acontecer? Eles estão tentando nos preparar para algum tipo de fingimento oficial? 

- Isso vem acontecendo há muito tempo no seu planeta. Essas produções estão sempre em busca de 

entretenimento que instigue seu instinto de sobrevivência para motivar o sucesso dessas produções. Se alguma 

raça alienígena pretendesse ostensivamente invadir o planeta, você não estaria vivo nem mesmo para assistir a 

chegada deles. É impossível acontecer hoje, apoiado por leis de várias comunidades galácticas em todo o universo; 

tal ação causaria uma ação retaliatória por todas as comunidades pacifistas. Nossos naves são considerados um 

dos mais rápidos hoje e podem percorrer o planeta em 90 segundos na velocidade de ataque. Aqui na Via Láctea, 

existem várias associações de sistemas solares, que são potências reais em relação a grandes frotas disponíveis 

para um conflito em questão de minutos. Devido ao grande movimento de naves espaciais na região, ninguém 

ousaria atacar a Terra porque eles não teriam sucesso nesse tipo de empreendimento. Como você suspeita, essas 

produções podem ter a intenção de simular uma invasão usando o equipamento existente em seu arsenal de 

governos, como lasers operados por aeronaves, armas sônicas para o desligamento do sistema parassimpático e 

outras armas químicas alucinogênicas. Além disso, eles podem contar com naves reptilianos para efeito visual, 

mas apenas como efeito visual, porque os reptilianos não poderiam beligerantemente ajudar a enganar, pois 

seriam parados por embarcações de patrulha como a nossa e as dos pleiadianos. Eles não teriam chance contra 

nós. Os piratas que mencionei em reuniões anteriores não representam perigo para a integridade de nenhum 

planeta. Eles são considerados, como você diz, "ladrões de galinhas". Como sempre enfatizo, 

Q - Mythi, encontrei 27 naves espaciais de transporte nas fotos do espaço, onde obtive a imagem daquela 

espaçonave do sistema Spica, muitas delas fora e aparentemente quebradas ou desativadas, outras acesas, 

sugerindo que estão em operação. O que são e por que estão lá? 

https://www.youtube.com/watch?v=b4PK94yRJns&list=PL367DBA4B8836F09B&index=20
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- Existem muitas centenas de grandes naves de transporte abandonadas no espaço, como naves antigos vagando 

sozinhos sem tripulação. Houve muitas guerras nos tempos antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Para 

obter suprimentos de materiais e alimentos, os naves de transporte eram frequentemente atacados, saqueados e 

abandonados. Eles também foram atacados por piratas, que se aproveitaram dos conflitos entre planetas e os 

roubaram nos sistemas solares. Ainda hoje existem muitos em uso, porque nem todos os pontos justificam a 

instalação de gateways de transporte. Existem milhões de planetas e milhões de pontos comerciais de coleta. 

Esses naves são como seus trens, possuem várias seções acopladas e você pode alugar conforme necessário para 

transportar seus produtos. Eles coletam, quando necessário, por meio de contratos operacionais. O espaço nem 

sempre foi um lugar seguro e nunca será totalmente. Tivemos um ataque a um planeta agrícola em um sistema 

solar remoto de Andrômeda nesta semana. Um grupo de naves de uma raça de insetos falhou em negociar um 

novo contrato com eles e invadiu o planeta. Agora eles estão contidos pelas forças da Comunidade Galáctica. Os 

problemas sempre existirão, e devemos lidar com eles. Em todas essas fotos, há naves de transporte, alguns 

atravessando o espaço transportando mercadorias e pessoas, outros rachados e abandonados. Alguns não devem 

estar lá por muito tempo, porque lembre-se de que essas imagens levam tempo para chegar ao seu telescópio. e 

devemos lidar com eles. Em todas essas fotos, há naves de transporte, alguns atravessando o espaço 

transportando mercadorias e pessoas, outros rachados e abandonados. Alguns não devem estar lá por muito 

tempo, porque lembre-se de que essas imagens levam tempo para chegar ao seu telescópio. e devemos lidar com 

eles. Em todas essas fotos, há naves de transporte, alguns atravessando o espaço transportando mercadorias e 

pessoas, outros rachados e abandonados. Alguns não devem estar lá por muito tempo, porque lembre-se de que 

essas imagens levam tempo para chegar ao seu telescópio. 

Q - Clive pergunta, foram avistadas muitas luzes coloridas que estão fora do mar e formações aleatórias e em um 

ponto, até que desapareçam. O que são e por quê? 

- Bem, Clive, é simples, são sondas que são distribuídas a centenas para explorar determinadas áreas e, após 

completar o ciclo da missão, saem e estão esperando para se teletransportar para suas unidades originais. Cada 

equipe responsável por um determinado número de sondas tem como objetivo reunir suas unidades para facilitar 

a coleta. Alguns grupos deliberadamente deixam suas plataformas parecem distrair os observadores. A faixa de 

energia da sonda, estando úmida, gera diferentes espectros de cores, dependendo do ângulo observado. Depois 

de seco, reflete todo o espectro e se torna um ponto branco ou prateado. 

Q - Clive pergunta, eu tenho essa foto em um lugar onde a pessoa atrás da garota não estava visível até o filme ser 

revelado. Esta foto (foto de Cumbrian) gerou muita controvérsia e ainda não tem explicação de quem era. Você 

poderia? 
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- Clive, você obtém evidências muito interessantes com suas câmeras antigas, mas é uma foto pequena. Não tenho 

certeza, mas usar esse tipo de roupa poderia certamente ser um pleiadiano, não posso dizer que é, mas parece 

nesta foto antiga. Eles há muito tempo estão envolvidos no controle de atividades militares em seu planeta, e seus 

trajes lembram esse quando estão no campo fora da espaçonave. Suas roupas 

refletem e absorvem a luz, normalmente passam despercebidas, mas o filme deveria 

ter captado as frequências adjacentes para registrar sua provável presença no local. 

Hoje eles deveriam ter corrigido esse detalhe. Não tenho ideia do que ele estava 

fazendo naquele local, mas ele parece estar lá. Provavelmente o nave deve estar 

estacionado próximo a esse lugar com o campo de invisibilidade ativado. 

  

Q - Mythi, um ex-militar de idade, agora com 80 anos, chama a si mesmo de 

observador externo, de muito prestígio. Ele diz que as pessoas chamadas Anunaquis 

pelos antigos sumérios, habitantes de Nibiru, manipularam nosso DNA e que ainda 

estão no comando aqui no planeta como os verdadeiros donos. O que você diz sobre 

esta informação? Corresponde ao que você já nos disse sobre esse assunto. 

- Como eu disse anteriormente, a raça a que você se refere como vinda de Nibiru não reside mais nesse sistema. 

Eles estão em novas colônias em outros sistemas solares da Via Láctea. Sobre as origens dos humanos, pense 

novamente, se você já foi geneticamente manipulado por uma única raça, haveria muitas etnias e culturas 

diferentes no planeta? Cientificamente falando! A colonização da Terra foi o resultado de uma atração de 

civilizações, como eu disse anteriormente. Nenhum outro Anunaquis está entre os que moram aqui, nem em 

nenhum outro lugar do seu sistema solar. Sobre os "verdadeiros donos", os reptilianos e seus Greys são aqueles 

que estão manipulando seus governos, o que pouco pode fazer senão concordar com as diretrizes estabelecidas 

por eles, depois de todo o trato feito. Eles se juntaram à fome com o desejo de comer. Existem realidades que 

ricocheteiam na aura do planeta que algumas pessoas em um estado de profunda meditação podem sentir, mas 

são coisas confusas que se misturam com sonhos de outras pessoas e eventos passados. Isso leva várias vezes a 

mal-entendidos sobre a realidade dessas observações extra-corporais, principalmente para cérebros não 

totalmente acordados, como no caso dos terráqueos. 

Q - Mythi, o mesmo velho disse que a maioria dos Greys são andróides biológicos criados artificialmente, 

considerados descartáveis por sua própria raça porque não têm alma. Isso é verdade? 

- Não, o fato é que existem sociedades que hoje são reproduzidas apenas por meios artificiais, como suas 

inseminações em tubos de ensaio, e esse é um procedimento normal para essas sociedades. Isso não significa que 

eles não são seres reais. Um robô biomecânico é uma coisa totalmente diferente. Os cinzas e outras raças que aqui 

vagam são todos seres reais e vivos. Essa é uma ideia beligerante e perigosa que pode gerar um sentimento de 

não ser culpado pela morte de seres vivos, com base no fato de que os seres são "diferentes". 

Q - Mythi, alguns cientistas, incluindo a NASA, ridicularizam as informações do sistema Nibiru, alegando que sua 

órbita de 3.600 anos é tão elíptica que seria impossível. Eles provam através de cálculos de órbitas estelares que 

não havia como o sistema Nibiru existir de fato. Você poderia explicar melhor? 

- Bem, eu vou explicar mais. Se você fizer os cálculos baseados no Sol como ponto de apoio para o sistema 

gravitacional, eles estão absolutamente certos. Eles sabem que não é assim. As órbitas do sistema Nibiru são 

mantidas por um sistema que poderia ser chamado de "binário". Seu Sol está em um lado da órbita elíptica e um 

pequeno buraco negro está no outro lado. Eles sabem da existência de um pequeno buraco negro com uma força 

gravitacional 1,2 vezes maior que o Sol (1,2) em torno do qual o sistema Nibiru faz a curva na outra extremidade 

de sua órbita, sendo jogado para trás. Era um sistema muito estável. Até um dia, alguns milhões de anos atrás, o 

buraco negro enfraqueceu o suficiente para deixar o sistema passar tangencialmente, perdendo-se no espaço. 

Seus cientistas sabem do que estou falando, mas eles negam isso sempre que podem, porque não há nada a fazer 
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sobre isso. Seu governo não suportaria as pressões de seus países em busca de soluções; seria antecipar o caos. 

Agora você tem as informações necessárias para entender as órbitas estáveis do sistema Nibiru. 

Q - Mythi, no Golfo de Áden, na costa do Iêmen, diz-se que existe um portão estelar aberto para naves espaciais 

em operação. Você sabe alguma coisa sobre isso? 

- Veja, existem muitos portais gerados por grandes naves-mãe que podem operar remotamente em locais 

predeterminados no momento da missão. Era uma técnica da última geração abrir vários portões estelares por 

curtos períodos de tempo em vários lugares do planeta. Existem grandes naves-mãe que podem influenciar o 

equilíbrio do sistema que já é instável e os portais temporais remotos são uma maneira de evitar interferências 

diretas. É mais rápido e fácil transferir muitos naves em uma determinada região sem ter que gerá-los da 

atmosfera do planeta ou longe dela. Esses portais são inofensivos para os seres humanos e apenas transferem a 

sonda programada com assinaturas corretas através do próprio portal. 

Vídeo 20 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte - 05 de fevereiro de 2011. 

Q - Mythi, alguns estão dizendo que os pólos geográficos já estão invertendo; aparentemente, o sol e a lua 
ultimamente estão saindo totalmente de seus padrões posicionais. O que realmente está acontecendo com o 
planeta? 

- Há duas coisas diferentes acontecendo. Primeiro, a inversão da polaridade dos campos magnéticos é causada 
pela passagem dos planetas do sistema solar para o hemisfério inferior do plano galáctico. Segundo, o ângulo do 
eixo de rotação da Terra está sendo alterado pela abordagem do sistema Nibiru. Suas referências relativas ao Sol, 
Lua e outros corpos celestes estão mudando visivelmente de posição. Quanto maior a aproximação, maior o 
movimento tectônico e o desequilíbrio do peso da crosta terrestre faz com que o eixo de rotação procure uma 
posição que equilibre o todo em relação às forças gravitacionais do sistema. O eixo da Terra só encontrará sua 
posição final após a passagem do sistema Nibiru, porque somente quando difere do sistema, a força de equilíbrio 
dos planetas encontrará seu ponto estável. Até a Terra retornar ao ponto de equilíbrio de rotação, ela se tornará 
extremamente instável, variando cada vez mais para finalmente estabilizar no novo ponto de referência em 
relação ao Sol, que será muito diferente do ângulo de referência atual. A região equatorial do planeta pode incluir 
a Antártica. Existem muitas variantes para calcular e dependem do movimento tectônico que é quase insondável 
na sua totalidade. Temos um levantamento preciso de tudo o que está acontecendo dinamicamente, mas 
dependerá de inúmeras interações de forças na passagem do sistema Nibiru, pois ele pode perder alguns de seus 
planetas nessa passagem, alterando qualquer cálculo anterior, pois também se tornará extremamente instável . 
Até a Terra retornar ao ponto de equilíbrio de rotação, ela se tornará extremamente instável, variando cada vez 
mais para finalmente estabilizar no novo ponto de referência em relação ao Sol, que será muito diferente do 
ângulo de referência atual. A região equatorial do planeta pode incluir a Antártica. Existem muitas variantes para 
calcular e dependem do movimento tectônico que é quase insondável na sua totalidade. Temos um levantamento 
preciso de tudo o que está acontecendo dinamicamente, mas dependerá de inúmeras interações de forças na 
passagem do sistema Nibiru, pois ele pode perder alguns de seus planetas nessa passagem, alterando qualquer 
cálculo anterior, pois também se tornará extremamente instável . Até a Terra retornar ao ponto de equilíbrio de 
rotação, ela se tornará extremamente instável, variando cada vez mais para finalmente estabilizar no novo ponto 
de referência em relação ao Sol, que será muito diferente do ângulo de referência atual. A região equatorial do 
planeta pode incluir a Antártica. Existem muitas variantes para calcular e dependem do movimento tectônico que 
é quase insondável na sua totalidade. Temos um levantamento preciso de tudo o que está acontecendo 
dinamicamente, mas dependerá de inúmeras interações de forças na passagem do sistema Nibiru, pois ele pode 
perder alguns de seus planetas nessa passagem, alterando qualquer cálculo anterior, pois também se tornará 
extremamente instável . isso será muito diferente do ângulo de referência atual. A região equatorial do planeta 
pode incluir a Antártica. Existem muitas variantes para calcular e dependem do movimento tectônico que é quase 
insondável na sua totalidade. Temos um levantamento preciso de tudo o que está acontecendo dinamicamente, 
mas dependerá de inúmeras interações de forças na passagem do sistema Nibiru, pois ele pode perder alguns de 
seus planetas nessa passagem, alterando qualquer cálculo anterior, pois também se tornará extremamente 
instável . isso será muito diferente do ângulo de referência atual. A região equatorial do planeta pode incluir a 
Antártica. Existem muitas variantes para calcular e dependem do movimento tectônico que é quase insondável na 

https://www.youtube.com/watch?v=wjZjx5Pk90c&list=PL367DBA4B8836F09B&index=21
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sua totalidade. Temos um levantamento preciso de tudo o que está acontecendo dinamicamente, mas dependerá 
de inúmeras interações de forças na passagem do sistema Nibiru, pois ele pode perder alguns de seus planetas 
nessa passagem, alterando qualquer cálculo anterior, pois também se tornará extremamente instável . 

- Imagine uma bola pesada girando no espaço, perfurada por uma haste longa que representa o vetor resultante 
das forças gravitacionais do sistema solar. Se você balançar uma das extremidades do taco, a bola perderá o 
equilíbrio e começará a balançar em seu eixo de rotação. O sistema Nibiru está mexendo com a extremidade 
inferior do bastão desta vez e, ao passar, atrairá a bola, fazendo com que ela balance mais e mexa com a 
extremidade superior do bastão ao atravessar o ápice de sua órbita. Ao retornar, fará o mesmo no sentido 
inverso, para recuar e não influenciar a bola. Após algum tempo, a bola recuperará o equilíbrio, parando para 
agitar e estabilizar na melhor posição para interagir com o sistema. O que determinará a posição final da haste 
em relação ao sistema é a concentração da massa superficial do planeta, ou seja, a densidade das massas em seu 
novo arranjo tectônico. Quando um corpo celeste gira entre forças gravitacionais, sua maior concentração de 
massa estará sempre na zona equatorial. 

- No caso específico da Terra, você tem uma lua muito grande e é um grande fator para ajudar a equilibrar a 
velocidade e é uma grande variável de peso na equação do equilíbrio, pois gera grandes quantidades de água em 
sua tangente, tornando a o peso é distribuído de forma diferente na superfície. Ele terá um papel na posição final 
do seu eixo, dependendo de onde os oceanos estão após os movimentos tectônicos. Como você pode ver por todas 
as variáveis expostas (que é apenas uma pequena parte), essa é uma equação enorme. 

Q - Steve pergunta: Você nos dá permissão para compartilhar informações confidenciais com cientistas da NASA 
envolvidos em alguma pesquisa? 

- Steve, a NASA tem muito mais conhecimento em detalhes tecnológicos do que você pode imaginar. Não 
podemos iniciar um debate sobre tecnologia enquanto a Terra não é considerada uma sociedade adequada a 
certos desenvolvimentos. Mesmo os reptilianos com todas as intenções de compartilhar o planeta podem não 
fornecer tecnologias que levarão seu governo ao abate. Eles estão criando uma dependência da tecnologia, mas 
de maneira inteligente, para não cair em organizações planetárias como a Comunidade Galáctica. Percebemos 
que seus governos são extremamente corruptos e elitistas devido ao fato de já terem várias tecnologias que 
poderiam aumentar o nível de desenvolvimento de seu povo em cem anos em seus depósitos, mas não pretendem 
usá-lo neste contexto atual. Por isso, estamos preparados e analisamos o que estará em sua agenda reservada 
para sua população. 

Q - Mythi, tenho essa foto de uma autópsia realizada há mais de 50 anos, envolvida em muitas controvérsias 
sobre sua autenticidade, isso é real? 

Autópsia - Roswell 
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Sim, é real. Esses seres são humanóides que vivem em colônias em planetas que orbitam Rigel Centauros e são 
vizinhos próximos. Eles não são cinzas; eles têm uma constituição física mais parecida com os plêiades, terráqueos 
e eu, mas não têm pêlos no corpo e são mais baixos em estatura, como eu. Eles estão sempre pesquisando aqui na 
Terra. Eles tiveram dois acidentes catalogados há algum tempo, sem sobreviventes. Parece que esta foto é uma 
mulher que morreu no segundo acidente, que não teve uma causa definida, na América do Norte. O primeiro 
acidente ocorreu na ilha caribenha da Martinica em 1902, em um aviso de atividade vulcânica. Eles são uma 
corrida avançada na ciência e especialmente focada na arqueologia planetária. 

Q - Steve pergunta: do que o seu corpo é composto e em que proporções? 

- Steve, nosso corpo é humanóide como o seu. Todos os humanóides e reptilianos têm proporções muito 
semelhantes. Normalmente aprox. 60% é água. Quimicamente falando, as proporções variam de acordo com o 
ambiente de cada planeta, mas, em média, temos aproximadamente: 60% de oxigênio, 20% de carbono, 10% de 
hidrogênio, 3,9% de nitrogênio, 2,4% de cálcio, 1,2% de cálcio, 1,25% de fósforo, 0,1% de potássio, 2,35% de outros 
minerais. 

Q - Steve pede um exemplo de outra vida alienígena e de que é composta a química do corpo? 

- Steve, existem várias formas de vida adaptadas a condições ambientais muito adversas, desde temperaturas 
extremas a baixas temperaturas ou ambientes de alta, ultra alta pressão e venenosos, segundo os padrões de 
animais e plantas em geral. Existem tantas combinações que discutiríamos por horas, talvez dias, discutindo esse 
assunto. Existem bilhões de micro e macroorganismos com uma composição, o que você chama de código 
genético, totalmente adaptado a outras composições químicas. Se um corpo não conseguir encontrar cálcio para 
sua estrutura, ele adaptará o que existe no ambiente, como cristais e outros minerais, dióxido de silício e, às vezes, 
partículas de metal. Existem também muitas entidades que usam energia e plasma de alta densidade para formar 
e desenvolver suas estruturas. 

Q - Steve pergunta: Você conhece a pesquisa da NASA sobre isso e se a NASA foi assistida por ETs no fornecimento 
dessas evidências? 

- Steve, a NASA e seu governo há muito tempo receberam muita tecnologia alienígena. Conversores de energia 
baseados em nitrogênio, sem custos operacionais, tecnologias de programação, formas de vida moleculares com 
um código genético adaptativo para consumir materiais considerados poluentes para humanóides, formas de vida 
sintéticas consideradas pelos padrões de humanóides que podem metabolizar materiais orgânicos em minerais, 
entre muitas outras transferências de tecnologia. Algumas dessas coisas foram obtidas pela reengenharia de 
ferramentas e equipamentos apreendidos em naves espaciais acidentadas. Outras tecnologias foram trocadas por 
material biológico e características como bases operacionais de construção subterrânea, construídas para os 
reptilianos e seus cinzas. Veja, quando digo "seus Greys", estou me referindo a uma raça específica de Greys que 
trabalha com eles; por favor não generalize. Isto' 
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Q - Mythi, alguns eventos regionais, como a morte de pássaros e peixes sem uma explicação oficial, estão 
acontecendo no início deste ano, você sabe por quê? 

  

 
 

 

- Como você sabe, as cadeias alimentares são manipuladas quimicamente pelo seu governo desde que começaram 
a pulverizar o ar. Pássaros e peixes são os primeiros a sentir os efeitos da infestação por nanoelementos. O 
declínio na cadeia alimentar é uma técnica para manter as pessoas dependentes do que seu governo pode 
encontrar em relação aos alimentos de subsistência. Esses eventos devem ser multiplicados por todas as áreas em 
que seus governos estão "semeando" sua atmosfera. Se você não tem para onde ir ou nada para comer, 
inevitavelmente precisará ir às áreas predefinidas pelo seu governo para conter as massas. Lá eles decidirão quem 
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deve morar e quem deve morrer para ser enterrado nos locais que também foram pré-determinados por 
eles.Apenas uma coisa pode impedir que a "escolha" seja feita pelo seu governo: a própria natureza. Os processos 
naturais de rearranjo do planeta cuidarão da limpeza e preparação de regiões e continentes inteiros para o novo 
contexto. Eles sabem disso, mas estão antecipando que o caso da natureza seja "benevolente", com algumas 
áreas consideradas essenciais para eles. Você deve estar preparado para este ano. Quando Nibiru for 
inquestionavelmente visível, os encobrimentos começarão a desmoronar, os governos começarão a tomar 
medidas mais drásticas para conter as pessoas que clamam por soluções que não existem. Os tempos começam a 
ficar difíceis para todos. Quando Nibiru for inquestionavelmente visível, os encobrimentos começarão a 
desmoronar, os governos começarão a tomar medidas mais drásticas para conter as pessoas que clamam por 
soluções que não existem. Os tempos começam a ficar difíceis para todos. Quando Nibiru for inquestionavelmente 
visível, os encobrimentos começarão a desmoronar, os governos começarão a tomar medidas mais drásticas para 
conter as pessoas que clamam por soluções que não existem. Os tempos começam a ficar difíceis para todos. 

Q - Como é o movimento de observadores e colaboradores alienígenas? 

- Apenas naves registrados, sabemos que 320 deles circulam esta semana por aqui. As bases lunares estão 
extremamente ocupadas com os naves indo e vindo. Francamente falando, a Terra é um planeta que importa para 
muitas raças por causa da rica biodiversidade que abriga. Sua enorme lua e a distância orbital do Sol fazem da 
Terra um oásis, que é a base para um grande número de projetos de colonização estelar. Ninguém pode interferir 
com eventos naturais, mas todo mundo quer ver o que vai acontecer e, se possível, colaborar para que a Terra não 
acabe se tornando um lugar árido. Grande parte da sua biodiversidade já foi transferida para um grande número 
de planetas, de acordo com as características de cada um, pois cada um pode abrigar algumas espécies. 182 
planetas abrigam espécies transferidas do planeta Terra. Se necessário, 

Vídeo 21 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e um - 17 de março de 2011. 

Q - Mythi, o mundo inteiro ficou chocado com o evento no Japão, toda a destruição causada pelo tsunami em 11 
de março. Poderia ter sido feito algo para antecipar tal situação? Algumas sondas não identificadas foram vistas 
sobrevoando o progresso do tsunami. Você sabe quem eles eram? 

- Bem, respondendo à primeira pergunta, não, nada pode ser feito para evitar esse tipo de reação ao estresse 
tectônico. Eu já estava alertando sobre essa região para ficar alerta; este é um pequeno exemplo do que pode 
acontecer em torno do anel de fogo do Pacífico. Seguimos tudo bem de perto. Estávamos monitorando a atividade 
vulcânica subaquática, quando registramos o terremoto e a subsequente onda de choque que causou o tsunami. A 
segunda pergunta, sim, as sondas que voaram sobre a área eram nossas. Eles não foram operados por nossa 
equipe, mas de outra unidade de nossa frota. Infelizmente por enquanto só podemos observar. Temos ordens 
firmes para não entrar em contato direto com as pessoas. Se houver uma catástrofe global, tenho certeza de que 
receberemos ordens para agir. Temos quatro unidades cobrindo a área, com mais alguns naves Arcturianos. Meu 
nave está em um local chamado Tokelau, que reverbera claramente os sintomas do estresse, para análise da 
atividade tectônica entre as placas. O Atlântico Sul também lançará grandes movimentos tectônicos, pelo 
enfraquecimento do campo magnético na região. A atividade vulcânica está aumentando exponencialmente. A 
base Arcturiana no Atlântico está em alerta máximo para os próximos eventos. Na Base Antártica, um grande 
movimento de cientistas denota a possível iminência de eventos. 

Q - Mythi, como você está realizando suas pesquisas na região do Pacífico, sabe alguma coisa sobre vazamentos 
de radiação de usinas nucleares no Japão? 

- Bem, os vazamentos ainda são pequenos. Estamos esperando para ver se os japoneses terão capacidade para 
conter o maior efeito. Se um núcleo derrete, podemos intervir para neutralizar, se tivermos essa permissão. 
Existem técnicas de tunelizar campos de energia, que não afetam o que está dentro, mas não os deixam de fora. 
Existem campos de energia além das possibilidades físicas em seu planeta atual. Eles podem ser abordados aqui, 
mas não criados aqui. É difícil de explicar. Ao usar energia suja, pelo menos os sistemas de controle e a segurança 
devem manter soluções redundantes, para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Parece que esses sistemas não 
foram projetados adequadamente para uma região instável como o Japão. Se o vazamento aumentar, isso poderá 
devastar ainda mais o precário equilíbrio biológico de toda a região, incluindo a costa oeste da América do Norte. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_iiqQyG3qw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=22
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Mas os vazamentos não são a maior ameaça. Se partes do Japão são submersas por interação tectônica, essas 
plantas também serão submersas. Você terá notícias a qualquer momento de regiões submersas ao redor do anel 
de fogo do Pacífico. 

Q - Mythi, à nossa frente, qual é o resultado da observação da atividade atual que você está registrando? 

- Veja, como eu disse antes, este ano sua América do Norte e Ásia sofrerão uma grande mudança em seu 
território. Será um evento causado pelo movimento das placas tectônicas. Não pode ser evitado. Isso afetará o 
planeta como um todo. A economia do planeta também deve entrar em colapso após esse evento. Seus governos 
sabem tudo isso. Eles estão preparados para gerenciar o desastre à sua maneira. A redução drástica da população 
mundial começará na Ásia e na América do Norte, gerando eventos em cascata em todo o mundo. Pouco será 
como é agora. 

- Os únicos lugares com um pouco mais de chance de sobrevivência são os abrigos subterrâneos, mas isso não 
elimina o fato de que eles podem se tornar túmulos, como no caso dessas regiões se tornarem submersas ou 
cobertas com centenas de metros de neve em novas regiões polares que deve ser formado. Montanhas podem ser 
as primeiras a cair. A melhor solução, ainda, são os oceanos, mas não será fácil continuar navegando em algumas 
regiões. 

- Não corra para outras regiões em busca de segurança; nenhum lugar é seguro neste rearranjo do planeta. Você 
pode adiar o inevitável por dias ou meses, mas o planeta só se estabilizará durante 2013. Lembre-se de manter 
sua frequência pessoal em um nível alto, apenas essa atitude pode de alguma forma ajudar você e sua família. 
Evite seguir as instruções de seus governos; tente sobreviver sem o sacrifício de outros, ou seja, tente sobreviver 
sem prejudicar os outros, caso contrário, não vale a pena sobreviver. 

Q - Mythi, Este vídeo foi lançado mostrando uma sonda atuando contra um lançamento de teste de míssil na Base 
da Força Aérea de Vandenberg. Você poderia nos dizer o que é? 
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- Sim, trata-se de uma sonda pleiadiana e, sendo extremamente rápida, pode desativar ogivas nucleares e 
sistemas de navegação. Mesmo que o míssil já tenha sido lançado, é muito lento para nossos padrões. A sonda 
pode atingir 160 quilômetros por segundo, se necessário. Como eu disse, as Plêiades assumiram a 
responsabilidade pela desativação de tais armas em todo o mundo. 

Q - Nesta foto de satélite, vemos um objeto além do avião ... é uma sonda? Uma nave espacial? Por que não é 
visível na imagem? 
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- Esta foto mostra uma nave espacial passando a uma velocidade muito maior que o avião. A velocidade é maior 
do que o obturador da câmera do seu satélite, portanto, ele registra apenas o traço da passagem. Este nave deve 
estar viajando a uma velocidade superior a 5.000 milhas por hora, lenta por suas capacidades, mas rápida demais 
para o obturador estático da câmera. 

Q - Mythi, temos fotos de satélite como esta, mostrando a propagação de sprays químicos na atmosfera. Eles 
seriam de alguma forma eliminados? 
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- Quando voamos, vemos muitas áreas nessas condições. Infelizmente, quando tudo cai no chão, pode ser 
absorvido e também será para plantas e animais. Levará vários meses para toda essa contaminação se acalmar 
com as chuvas. Não entendemos como seus povos são apáticos e não reagem contra esses ataques à natureza de 
seu próprio planeta. Você é, na sua grande maioria, um bom povo, mas não sabe como escolher seus líderes. Eles 
fazem o que querem com você e o planeta. 

Q - Mito, recebi perguntas sobre o cometa ELENIN, um cometa que se aproxima do sistema solar. É Nibiru? Você 
poderia falar sobre isso? 

Bem, acho que o cometa que você chama Elenin é um fragmento que precede Nibiru, apenas alguns dias à frente. 
Eu acho que é isso. É o resultado da última passagem de Nibiru pelo sistema solar. Após a colisão de um de seus 
planetas com a lua de Júpiter, o cometa foi um resultado que, como o cometa de Halley, tornou-se parte do 
sistema. É o núcleo de ferro duro do planeta que colidiu aprox. 3600 anos atrás. Este núcleo foi jogado em direção 
à órbita do sol e, assim, começou a mesma órbita elíptica que Nibiru. Altera seu ângulo de trajetória para cada 
travessia; os planetas interagem dependendo de suas posições relativas para que isso aconteça. Elenin, se é disso 
que eles estão falando, é seguido de perto por Nibiru, mas não é importante em comparação com a massa de 
Nibiru. Nibiru passará 0.423AU da Terra em setembro. 

-Nibiru está se aproximando e será visto como um segundo sol para todos na Terra este ano. Não há como ocultar 
um sistema do tamanho dele. O sistema Nibiru como um todo é quatro vezes maior que o planeta Júpiter. Nibiru 
não tem a possibilidade de atingir o planeta Terra, mas terminará o rearranjo das placas tectônicas. Sua grande 
massa, que não faz parte do balanço atual do sistema, desestabilizará simultaneamente todos os planetas do 
sistema solar. Com esse rearranjo, a Terra finalmente terá seus pólos geográficos definidos para os próximos 
3.600 anos. 

- Bem, este é o cenário geral; tentaremos ajudar o maior número possível de sobreviventes. Este é um evento 
cósmico que não tem paliativos; tem que acontecer para o planeta se reorganizar em uma perspectiva e aura 
diferentes. 

Nota do editor: Se é a primeira vez que você lê esta parte do pdf, Mythi explica no vídeo 108 a intervenção do CG 
dos eventos Nibiru e Elenin em nosso nome.  

Vídeo 22 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e dois - 17 de abril de 2011. 

Q - Temos um vídeo feito pela sonda Kaguya orbitando a lua, filmando um grande edifício que, em proporção, é 
bastante grande. Você poderia dizer o que é? 

https://www.youtube.com/watch?v=nyOtygooaYU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=23
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Outros objetos filmados na superfície da Lua 
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- Veja, existem grandes edifícios na sua lua. Parece ser uma parte que aparece na superfície de uma grande base 
subterrânea. Essas bases lunares são usadas por várias empresas, incluindo reptilianos. Existem grandes oficinas e 
laboratórios para aclimatação de plantas e animais, além de outras matérias-primas. Muitas raças estão 
trabalhando lá. Estivemos em várias bases lá, bem como nos Arcturianos, nossos colegas de pesquisa. Estranho, 
não refletia a luz, porque geralmente essas bases têm um campo de energia ativado. 

Q - Mythi, apareceu no Atlântico enormes redemoinhos que nossos cientistas e oceanógrafos não conseguem 
explicar. Além de serem muito grandes, eles estavam girando no sentido horário, quando deveriam correr no 
contador, por estarem acima do equador. Qual a explicação? 

- Bem, comportamentos anômalos dos oceanos são devidos a grandes variações de forças que atuam na 
temperatura e pressão magnética. Com a grande atividade nas bordas de todas as placas tectônicas do planeta, o 
aquecimento de certas áreas altera as correntes de maneira desordenada, fazendo com que o clima regional 
mude, formando uma reação em cadeia. A zona de baixa pressão magnética no Atlântico Sul é tão pronunciada 
que força reações como essa, porque, na realidade, seu equador não está mais onde estava, magneticamente 
falando. Redemoinhos girando na direção oposta à região demonstram as mudanças na inversão magnética do 
planeta, já em andamento. 
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Q - Com relação às suas informações nas pesquisas do Pacífico, qual é o curso das coisas? 

- Infelizmente, as notícias não são boas. A chapa australiana começou a reagir à pressão. A Nova Zelândia deve 
sofrer um grande aumento de atividade. O Japão está à beira de grandes problemas em seus territórios, a 
atividade vulcânica aumentará durante este mês. Nada que alguém possa fazer para evitá-lo. No Pacífico, a 
atividade aumentará devido ao aumento da atividade na Ásia. Outro nave de nossa frota está nos tornando no 
Pacífico. Vamos voltar às atividades regulares no Atlântico Sul, entre a Ilha Tristan da Cunha e a Ilha Trinidad, 
perto da base dos Arcturianos. 

- Veja, a Terra era originalmente do tamanho de Marte quando incandescente. Marte era naturalmente menor do 
que é hoje. A Terra está crescendo na proporção de sua equalização da pressão interna com a crosta externa 
externa resfriada. À medida que o material resfria sua reação atômica, ele se expande em proporção. Esse 
crescimento é o que causa os movimentos nas placas tectônicas, que continuam recuando. Quando um efeito 
externo acelera esse processo como um aumento nas partículas de radiação solar, diminuindo o campo magnético 
de proteção, a Terra cresce mais rapidamente, causando cataclismos. É exatamente o que está acontecendo neste 
período até 2013. O principal efeito de Nibiru nesse processo será forçar certas pranchas, as mais massivas que se 
movem mais do que outras, e causar a maré alta varrendo o globo enquanto a Terra gira, elevando os oceanos 
tangencialmente à sua influência. Este será o fim do processo de limpeza do planeta, preparando-se para a nova 
era que começará. 

Q - Mythi, alguns amigos querem saber mais sobre os vazamentos de material radioativo no Japão porque eles 
estão lá ou estão próximos. Você poderia nos contar o que sabe sobre isso? 

- Eles parecem ser controlados, mas em regiões onde o solo é minado pelos terremotos, as usinas nucleares devem 
ser desativadas e seu núcleo concretizado para evitar danos adicionais. O perigo não é apenas para eles no Japão; 
isso pode afetar todos os países onde o pior acontecerá. Se um deles afundar no oceano, ele já será concretado 
para minimizar a contaminação. Uma alternativa desagradável, mas possível, para evitar a escassez seria o uso de 
usinas a óleo, para permitir o desligamento, a nosso ver, o mais rápido possível de todas as usinas nucleares da 
região. Mas são decisões que somente as autoridades japonesas podem tomar se tiverem discernimento para 
fazê-lo. 

Q - Parece que esse cometa Elenin era apenas uma cobertura para Nibiru. De acordo com teorias não oficiais, é 
claro, esse seria um codinome para desviar a atenção, porque, segundo fontes, o russo que o descobriu com seu 
telescópio orbitando seu quintal não existe. Você tem alguma notícia sobre Nibiru? 

- Eu realmente achei estranho quando você me perguntou sobre isso Elenin há algum tempo. Eu não sabia a que 
você estava se referindo como o meteoro que vai à frente do sistema Nibiru, porque não é importante ser notado. 
Seu governo está deliberadamente vazando informações, mas não explicando exatamente ao que elas se referem. 

Q - Mas Mythi, os maias determinaram o final longo do calendário para o dia 21 de dezembro do próximo ano, 
Nibiru não é um pouco cedo? 

- Veja bem, os maias não mencionaram Nibiru literalmente. Eles estavam mais preocupados com o alinhamento 
galáctico com o centro da Via Láctea. Imagine que você tem uma antena receptora de satélite em seu telhado. 
Quando você se alinha com o satélite, ele não captura todo o sinal de energia para receber as imagens 
transmitidas? 
Imagine agora, o alinhamento do sol e da Terra no centro da galáxia, que é o gerador de energia poderosa que 
mantém tudo junto e equilibrado. A Terra inverteu seu núcleo; o imã grande inverte as posições. Quando essas 
informações sobre os movimentos universais foram repassadas aos maias, elas foram respondidas apenas às 
perguntas feitas. Eles não foram informados sobre Nibiru porque não foi perguntado. Isso foi diferente com os 
sumérios, uma vez que Nibiru esteve presente aqui durante seu período de civilização, e depois foi registrado. A 
passagem de Nibiru é apenas mais uma coincidência neste contexto no final de uma Era. Com relação a 21 de 
dezembro de 2012, a água já está esquentando no fogo, e essa será a data em que ferverá; antes disso, vai 
esquentar o suficiente. 

Q - Nosso amigo Sukram pergunta: por que o estrangeiro de Andrômeda como você não aparece e ajuda o mundo 
a mudar na direção certa? Por que você permite isso? 
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- Sukram, você faz parte de uma civilização que se desenvolveu por si mesma. Para estar pronto, tem que crescer 
com raízes próprias. Se você colher a planta antes de gerar sua semente, ela não germinará novamente. Não 
podemos parar uma lição que está em andamento. Sei que é difícil entender, pois o instinto de sobrevivência 
sempre fala mais alto, mas é preciso entender isso para ser considerada uma raça consolidada; você deve 
encontrar suas próprias maneiras de fazê-lo. Isso tem que vir de dentro, da sua consciência para a sua aura. Como 
eu disse anteriormente, podemos ajudar os remanescentes da sociedade a se ajustarem ao novo contexto, mas 
somente após a mudança de frequência do planeta, que está bem próxima. Mas não se preocupe, porque tudo é 
pré-estabelecido por leis universais. Você sempre estará, eu sempre disse, no lugar certo para você desenvolver 
suas sementes, esteja certo e feliz com isso. 

Vídeo 23 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e três - 20 de abril de 2011. 

Q - Mythi, pergunta um amigo, é o HAARP, que emite frequências através de antenas de alta potência, 
responsáveis pelo terremoto no Japão? 

- Pelo que sabemos, nessas experiências primárias, o bombardeio de frequência em uma rede conectada é uma 
tentativa de abalar o campo magnético do planeta, causando desorientação nas transmissões de satélite e 
causando janelas, buracos na magnetosfera, para literalmente queimar alguma região-alvo usando o sol como 
uma arma. Pode ser usado para gerar vapor em áreas oceânicas para causar precipitação de chuvas em regiões 
específicas, para a agricultura. Este tipo de aparelho não pode causar terremotos ou movimento tectônico. 

Q - Você sabe algo sobre a civilização PaaTal de outra dimensão? Eles se intitulam "Os fundadores" desta 
civilização da 3ª dimensão, apenas para brincar? 

- PaaTal não é seu amigo? Bem, daquela raça ou organização da qual nunca ouvi falar. Como eu disse, não há 
raças de outras dimensões interagindo aqui. Quem diz isso está literalmente sonhando com essa possibilidade. 
Não entendo por que vocês humanos insistem nessas teorias de outras dimensões que interagem com você. Esses 
"fundadores" da terceira dimensão, que nos criaram, para brincar conosco, não existem. Existem técnicas de 
invisibilidade que podem ser confundidas com algo de outra dimensão. Assim como existem geradores de campos 
de invisibilidade na espaçonave, também existem fantasias que produzem o mesmo efeito. Essas técnicas causam 
um campo de aprox. 5 polegadas, envolvendo totalmente aqueles que a estão usando. Também temos esses 
trajes, mas só os usamos quando necessário para estudar seres muito primitivos, animais perigosos, ou 
simplesmente para observação. Podemos visitar todas as suas bases, cidades e ambientes, mas permanecemos 
nessa dimensão. Nós usamos apenas a ciência para fazê-lo. Imagine se tirássemos o traje de campo em um local 
onde os observadores pudessem nos ver. Eles podem pensar que estavam vendo algum tipo de fantasma de outra 
dimensão. Existem também técnicas de projeção holográfica tão sofisticadas para seus padrões que você imagina 
estar conversando diretamente com essa pessoa, presente na transmissão. A energia é tão densa que você pode 
literalmente sentir o toque da imagem em você. Assim, universos paralelos podem ter dimensões diferentes da 
nossa realidade, mas não interagem conosco. Estou na mesma dimensão que você, apenas pelo menos 5.000 anos 
à frente, e posso dizer que temos certeza. Se isso é algum tipo de religião ou crença, 

Obs .: Não, Mythi, não é uma religião, com certeza! 

Q - Você sabe se naves espaciais alienígenas do Sirius B ou se há alguém envolvido na atividade do chemtrail? 

- Não, observamos apenas sua própria aeronave, criando a atmosfera de spray. A raça reptiliana que vive em 
colônias em Sirius não é a mesma que vive com seus governos. É uma raça quieta. Aqueles que estão aqui, eles 
vêm de um planeta orbitando um sol, na região que você chama de Scutum-Centaurus aqui na Via Láctea. 
Qualquer civilização de Sirius não tem nada a ver com isso. 

Q - Mythi, algum amigo está perguntando sobre uma organização chamada "Federação Galáctica da Luz", eles 
estão anunciando sua chegada muito em breve em 2011 para tirar a humanidade da Terra para nos salvar, você 
sabe alguma coisa? 

https://www.youtube.com/watch?v=uw7kJ7eJo-Q&list=PL367DBA4B8836F09B&index=24
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- Veja, eu não conheço essa organização com esse nome. Mas, pelas informações fornecidas, não acredite em sua 
existência ou na intenção real. Nenhuma civilização ligada à Comunidade Galáctica tem o potencial de interferir 
nesse processo com promessas de salvação para os terráqueos. Não há diretrizes para isso, ou colônias para 
substituição, porque, como eu disse e repito, isso depende do nível individual de frequência, dessa redistribuição 
de seres pela galáxia. Interromper esse processo dificultaria, em vez de ajudar. Talvez seja difícil, no estágio atual 
de desenvolvimento dos terráqueos, entender isso. Poderia ser um paliativo que atrasaria o desenvolvimento dos 
terráqueos como raça por pelo menos 100 anos. Portanto, verifique se esta organização não está informando 
adequadamente sobre as possibilidades ou se você não entende algo certo. 

Q - A amigo está perguntando sobre o vulcão Yellowstone, você tem alguma previsão sobre uma erupção 
iminente? 

- Como eu disse, não posso ser apocalíptico. Em geral, posso dizer que é apenas uma questão de tempo até que 
Yellowstone exploda. Isso vai explodir. Se a atividade vulcânica continuar aumentando no Pacífico, não demorará 
muito. Quando a atividade começar na costa oeste, haverá algum tempo para evacuar a área perto de 
Yellowstone. Se novas informações estiverem disponíveis, eu direi. 

Q - Mythi, e a Europa e a África? Também há algo planejado para essas regiões? 

- Na Europa e na Islândia, os eventos dependerão da atividade da fenda do Atlântico Central e da placa norte-
americana, que deve se mover para o oeste. Está aumentando bastante sua atividade e, consequentemente, lança 
uma série de atividades tectônicas na África, causando muitas lágrimas ou rachaduras na placa continental com 
movimento previsto para o sul. Na Europa e Islândia, todos os vulcões mostrarão atividade, com ênfase no vulcão 
nas Ilhas Canárias, que ainda não despertou. Tudo indica que o processo de fixação tectônica começará no anel de 
fogo do Pacífico, que é a área mais nevrálgica do planeta que recebeu o maior impacto nos velhos tempos e, a 
partir daí, todas as placas começarão a se ajustar. 

Q - Apergunta um amigo, você poderia explicar com mais detalhes a Terra, o sistema solar, a colonização e por 
que os maias e o I-ching prevêem 2012? 

- Ok, nos nossos primeiros registros, a Terra tinha outro nome e era conhecida como Tiamat. As órbitas eram 
diferentes: Marte estava mais perto do Sol, quase na órbita atual da Terra agora. Tiamat estava então em uma 
região mais fria, com uma órbita mais próxima de Júpiter. Quando as primeiras colônias foram colocadas em 
Marte, o planeta tinha um ambiente muito confortável para humanóides naquela época. Estamos falando de 
quase dois bilhões de anos atrás. As técnicas para gerar atmosfera e aclimatação dos planetas ainda não haviam 
sido implementadas. Naquela época, todas as órbitas dos planetas em seu sistema solar haviam sido 
grandemente perturbadas por um cataclismo, nada relacionado a Nibiru. Um grande planeta errante, com muitas 
luas, desviou-se de sua órbita em um sistema solar de Sirius por outro acidente e passou pelo seu sistema solar. 
Este evento ampliou a órbita de Marte, e Tiamat foi colocado mais perto do Sol, depois de ser atingido por uma de 
suas luas, que acabou criando a sua grande lua. O material para a sua lua veio da maior parte da área onde o 
Oceano Pacífico está agora, deformando permanentemente a região. O material para a formação da Lua saiu de 
Tiamat e, se analisado, revelará quase a mesma idade de formação. Algum tempo depois desse acidente cósmico, 
Tiamat começou a mostrar melhores condições para a colonização do que Marte e teve um material muito bom, 
porque a lua que se chocou contra ela tinha uma grande riqueza mineral. Tiamat passou por pelo menos mil anos 
de sedimentação de poeira mineral antes que sua superfície pudesse ser vista novamente. Digamos que Tiamat só 
venceu em muitos aspectos, naquele evento cósmico. Os maias levaram em conta pelas informações recebidas, 
que seu pequeno sistema solar como o sistema Sirius orbitando Alcyone, que está dentro da constelação completa 
das Plêiades, leva a uma tradução para o centro da Via Láctea, que é um grande ciclo de aprox. 200 milhões de 
anos, concluídos em 21 de dezembro de 2012. Como essa órbita galáctica está inclinada alguns graus em relação 
ao plano do centro da galáxia, coincidentemente, esses sistemas inverterão seus campos magnéticos na passagem 
do hemisfério. Com base nisso, uma nova era, uma nova tradução em torno do centro da galáxia começa. Como 
essa órbita galáctica está inclinada alguns graus em relação ao plano do centro da galáxia, coincidentemente, 
esses sistemas inverterão seus campos magnéticos na passagem do hemisfério. Com base nisso, uma nova era, 
uma nova tradução em torno do centro da galáxia começa. Como essa órbita galáctica está inclinada alguns graus 
em relação ao plano do centro da galáxia, coincidentemente, esses sistemas inverterão seus campos magnéticos 
na passagem do hemisfério. Com base nisso, uma nova era, uma nova tradução em torno do centro da galáxia 
começa. 
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Vídeo 24 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e quatro - 22 de abril de 2011. 

Q - O nosso amigo Ed pergunta: não acredito que o homem tenha pousado na lua em 1969 por causa do cinturão 
de radiação (cinturão de Van Allen) ao redor da Terra e da radiação cósmica. Eles já teriam morrido muito antes 
de chegarem à lua. Nenhum dos astronautas ficou doente devido à radiação ou adoeceu de câncer? 

- Ed, eles realmente chegaram lá. A radiação cósmica não é o problema, porque existe no universo como um todo, 
e é por isso que os seres vivos precisam ter um ambiente apropriado para se desenvolver, em termos de 
condicionar a proteção necessária ao seu tipo de corpo. Para os humanóides, a proteção do traje deve ter 
proteção adequada contra as emissões correspondentes de seus sóis quando fora da atmosfera, mantendo níveis 
próximos à proteção original fornecida pela atmosfera de seu planeta de origem. Qualquer planeta que possua 
uma atmosfera filtra radiação e micrometeoroides, fornecendo proteção para a biologia que tomará o planeta. O 
campo magnético é constante em todos os planetas, com ou sem atmosfera, pois é o fator gerado por sua própria 
gravidade, que mantém sua posição de equilíbrio com o sistema ao qual pertence. O campo magnético da Lua 
como o da Terra, em suas proporções apropriadas, protege do excesso de radiação solar, o que não é suficiente 
para torná-lo um ambiente propício para a sua biologia. Lá, você depende de roupas com um fator de proteção 
apropriado para estar fora do seu nave. Todos os campos magnéticos, quando expostos a qualquer tipo de 
radiação, geram uma camada de plasma de energia contendo partículas carregadas separadas que são 
remanescentes do processo de desvio. O processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, porque a 
radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante da interação das forças. Este 
campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em questão. O campo 
magnético da Lua como o da Terra, em suas proporções apropriadas, protege do excesso de radiação solar, o que 
não é suficiente para torná-lo um ambiente propício para a sua biologia. Lá, você depende de roupas com um 
fator de proteção apropriado para estar fora do seu nave. Todos os campos magnéticos, quando expostos a 
qualquer tipo de radiação, geram uma camada de plasma de energia contendo partículas carregadas separadas 
que são remanescentes do processo de desvio. O processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, 
porque a radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante da interação das 
forças. Este campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em 
questão. O campo magnético da Lua como o da Terra, em suas proporções apropriadas, protege do excesso de 
radiação solar, o que não é suficiente para torná-lo um ambiente propício para a sua biologia. Lá, você depende 
de roupas com um fator de proteção apropriado para estar fora do seu nave. Todos os campos magnéticos, 
quando expostos a qualquer tipo de radiação, geram uma camada de plasma de energia contendo partículas 
carregadas separadas que são remanescentes do processo de desvio. O processo de desvio é o que gera o campo 
de energia do plasma, porque a radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante 
da interação das forças. Este campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão 
do sol em questão. protege do excesso de radiação solar, o que não é suficiente para torná-lo um ambiente 
propício para a sua biologia. Lá, você depende de roupas com um fator de proteção apropriado para estar fora do 
seu nave. Todos os campos magnéticos, quando expostos a qualquer tipo de radiação, geram uma camada de 
plasma de energia contendo partículas carregadas separadas que são remanescentes do processo de desvio. O 
processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, porque a radiação das partículas é forçada a 
desviar, o fator de energia residual resultante da interação das forças. Este campo pode estar em maior ou menor 
grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em questão. protege do excesso de radiação solar, o que não 
é suficiente para torná-lo um ambiente propício para a sua biologia. Lá, você depende de roupas com um fator de 
proteção apropriado para estar fora do seu nave. Todos os campos magnéticos, quando expostos a qualquer tipo 
de radiação, geram uma camada de plasma de energia contendo partículas carregadas separadas que são 
remanescentes do processo de desvio. O processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, porque a 
radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante da interação das forças. Este 
campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em questão. você 
depende de roupas com um fator de proteção apropriado para estar fora de seu nave. Todos os campos 
magnéticos, quando expostos a qualquer tipo de radiação, geram uma camada de plasma de energia contendo 
partículas carregadas separadas que são remanescentes do processo de desvio. O processo de desvio é o que gera 
o campo de energia do plasma, porque a radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual 
resultante da interação das forças. Este campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade 
da emissão do sol em questão. você depende de roupas com um fator de proteção apropriado para estar fora de 
seu nave. Todos os campos magnéticos, quando expostos a qualquer tipo de radiação, geram uma camada de 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_hP34yLuc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=25
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plasma de energia contendo partículas carregadas separadas que são remanescentes do processo de desvio. O 
processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, porque a radiação das partículas é forçada a 
desviar, o fator de energia residual resultante da interação das forças. Este campo pode estar em maior ou menor 
grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em questão. O processo de desvio é o que gera o campo de 
energia do plasma, porque a radiação das partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante da 
interação das forças. Este campo pode estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão do 
sol em questão. O processo de desvio é o que gera o campo de energia do plasma, porque a radiação das 
partículas é forçada a desviar, o fator de energia residual resultante da interação das forças. Este campo pode 
estar em maior ou menor grau, dependendo da intensidade da emissão do sol em questão. No caso de grandes 
erupções solares, essa camada pode se tornar tão espessa que pode envolver sua zona de satélite e destruí-la. Os 
danos à superfície do planeta serão proporcionais à pressão do campo magnético em cada local da energia 
incidente. Não temos nenhum problema em atravessar ou navegar nesses campos de energia porque temos o 
campo de proteção da espaçonave que impede qualquer contato de partículas. No caso de seus naves, eles 
também têm proteção UVB com materiais isolantes, não o suficiente para o cinto Van Allen, mas o suficiente para 
permanecer em órbita. Tudo o que passou pelo cinturão de Van Allen sem um campo de força de proteção 
adequado pereceu após um certo período. Quando você passa pelo campo de energia que circunda seu planeta, a 
fuselagem da espaçonave dá lugar a uma quantidade de partículas carregadas, como um avião que recebe uma 
descarga elétrica em uma tempestade. Em um passe rápido, e se os astronautas estão usando roupas de proteção, 
não há grande problema biologicamente falando, mas em campos de energia radioativa como o cinto de Van 
Allen, não funciona.. Já observamos várias vezes que você trabalha em seus satélites e telescópios com a 
fuselagem de seus naves abertos. Você realmente merece nossa gratidão pela coragem de fazer o que eles fazem 
com seu equipamento primitivo. Será ótimo quando pudermos ajudar abertamente sua nova sociedade como um 
todo, "alcançar as estrelas", como você diz. Com relação à Lua, você já esteve lá mais vezes do que o anunciado 
para cidadãos comuns.Agora, seus governos estão proibidos de construir qualquer tipo de instalação lá, mas como 
os piratas antigos fizeram, você está indo para lápor algum tempo com os reptilianos, e vocês amigos usaram a 
base deles para sua pesquisa em um esquema para retroceder, e estão fazendo o mesmo na nova base de Marte. 
Eles começaram a alcançar as estrelas, não você, pessoas simples, financiadoras de projetos. Como você vê, você 
realmente sabe pouco do que está acontecendo. Agora você sabe um pouco mais, porque estou lhe dizendo. Você 
vê, durante toda a nossa conversa, não é oficial. Se gera algum tipo de especulação e perguntas, prefiro parar com 
isso. Não sou profeta ou professor, respondo às suas perguntas para apreciar poder ajudar de qualquer maneira 
que você possa entender o conceito de que está realmente vivendo. 

Q - Estas são fotos de um ser encontrado na Rússia Sibéria. Você poderia testemunhar se é real? 

    

- Sim, sabíamos do acidente. Este é um ser de uma raça fina de Órion, infelizmente não teve tempo de enviar um 

sinal de socorro e não foi resgatado e morreu de frio e atacado por lobos. Os destroços da nave espacial estão na 

posse dos militares na Rússia. Não sabemos se algum deles foi capturado vivo. 

- Eu tenho boas notícias para variar, talvez o fato de Sirius, que foi capturado no Brasil tenha retornado à sua 

comunidade, tenha sido colocado à disposição de sua equipe pelos reptilianos que trabalham com seu governo. 

Não sei se ele é o cara, mas parece que foi a única equipe que se perdeu. Eles o levaram para a base lunar onde foi 

entregue. 

Q - O amigo Anthony ainda tem dúvidas sobre o HAARP. Ele diz que há evidências de que eles estão usando para 

causar terremotos. Se você observar a profundidade do mundo em alguns dias, verá 20 terremotos em uma área 

com a mesma profundidade exata. A profundidade é de 10 km, geralmente a assinatura e existe há quase um ano. 

- Bem, Anthony, deixe-me explicar de maneira fácil, se toda a potência dos sinais transmitidos pudesse ser 

redirecionada para a superfície do planeta, certamente poderia gerar terremotos e deslizar camadas nas regiões 
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afetadas, mas exigiria maciços refletores em órbita do planeta para redirecionar as emissões, algo que você não 

tem e não terá tempo para fazer. O sistema, como é hoje, pode atravessar correntes em pontos fixos definidos na 

atmosfera superior, mas não pode redirecionar os sinais, nem poderia explodir um edifício aqui na superfície, 

muito menos causar um terremoto. Os únicos usos práticos para este sistema são aqueles que mencionei em nossa 

conversa anterior. Nos eventos tectônicos que variam nesse aprox. profundidade, é devido à espessura da placa 

ser pequena nessas regiões, onde a primeira quebra do que qualquer outra região. Este é um sintoma normal, 

Q - Mythi, No Golfo de Áden ainda está em operação aquele portal de transporte? Se sim, o que eles estão 

fazendo? 

- Não, porque o portão foi movido, depois de vazar as informações, muitos naves de seus governos, houve a 

tentação de identificar, entrar em contato e filmar. Era um portal aberto para operações das Plêiades, para ampla 

detecção de armas atômicas no Oriente Médio. 

Q - Mythi, eu tenho este filme sobre um OVNI em Jerusalém em janeiro; você poderia dizer o que é isso? 

   

- Esta é uma das centenas de sondas pleiadianas, examinando a estranha construção para verificar o interior. 
Parece que eles estão ficando menos preocupados com o registro de suas ações. Em qualquer dia em que 
estacionarmos nossa espaçonave em frente à sua casa, não demorará muito para que você note algum dia. 

Q - Mythi, Spike pergunta, o que você sabe sobre Dulce, Novo México e o que estava acontecendo lá? 

- Esta é uma das principais bases reptilianas e cinzas que existem na América do Norte. Você já sabe disso, mas 
pergunte assim mesmo. Essa base já estava em uso antes da colonização da América pelos europeus. O que seu 
governo fez foi modernizá-lo, de acordo com os reptilianos. Entre Grays e Reptilianos, hoje existem mais de 20.000 
subterrâneos no território norte-americano. 

Q - Mythi, Greg, um amigo, me perguntou sobre um evento que ocorreu na Antártica em 1947, quando houve um 
confronto de seres humanos com OVNIs. Gostaria de saber o que você pode nos dizer se souber alguma coisa 
sobre isso. 

- Essa é uma história épica. É uma boa pergunta. Este foi o terceiro encontro de humanos com o consórcio que 
administra a base na Antártica. Em 1939, os alemães já tinham notícias de atividades alienígenas na Antártica, 
por observadores de parceiros argentinos. Essas fotos de OVNIs foram enviadas para Berlim, que organizou uma 
expedição para tentar um contato de relações mais próximas com extraterrestres. Esta expedição alemã, depois 
de muitas tentativas de contato por rádio no território antártico, não encontrou nada e tentou uma expedição ao 
centro do continente, também sem sucesso. O governo ordenou que eles não retornassem de mãos vazias e 
tentaram atacar uma nave espacial que os observava. Obviamente, eles foram capturados e levados para a base 
desde que seus submarinos foram afundados e quaisquer sobreviventes do encontro teriam morrido de qualquer 
maneira. Eles foram convidados a ficar com a condição de que nunca poderiam voltar. E 48 homens foram 
adotados pelos pleiadianos. Em 1947, a expedição norte-americana decidiu explorar rumores de que os alemães 
ainda estavam operando em sua base na Antártida e resolveu fazer uma pesquisa completa. Em meio a isso, o 
oficial de mais alto escalão foi escolhido para se encontrar com um oficial da base antártica para evitar maiores 
problemas posteriormente. O funcionário retornou com uma mensagem para ficar longe da Antártica com 
qualquer tipo de arma e foi dado como um ultimato. A base havia observado todas as barbaridades da sua 
segunda grande guerra, incluindo a detonação nuclear e só queria mantê-las a uma distância segura. Mesmo após 
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esse aviso, o governo dos EUA, sentindo que era uma instalação nazista e que o almirante havia sido enganado, 
enviou um esquadrão totalmente armado para tomar a Antártica pela supremacia da força. Escusado será dizer o 
que aconteceu? A base antártica levou a sério o ultimato para impedir qualquer tentativa, e os atacantes teriam 
que viver com as consequências. Mesmo com relutância, eles contra-atacaram o esquadrão e os fizeram sair 
completamente danificados, como um exemplo para todos os outros governos. Nunca houve problemas desde 
então. A Antártica foi declarada uma área de pesquisa e nenhum nave armado jamais navegou para lá. Nunca 
houve problemas desde então. A Antártica foi declarada uma área de pesquisa e nenhum nave armado jamais 
navegou para lá. Nunca houve problemas desde então. A Antártica foi declarada uma área de pesquisa e nenhum 
nave armado jamais navegou para lá. 

Vídeo 25  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e cinco - 28 de abril de 2011. 

Obs .: - Mythi, nossa amiga Cindy fez algumas perguntas que abrangem várias outras perguntas feitas por outros 
amigos, então eu perguntarei sobre os pontos levantados por ela. 

Q - Eu gostaria de entender por que os reptilianos não foram impedidos de interferir no desenvolvimento de 
humanóides na Terra? Por isso, estou me referindo a 100 anos atrás, quando foi feito contato quando os 
terráqueos não estavam naquele momento em desenvolvimento para interações alienígenas. Eles não apenas 
interagiram, mas fizeram acordos ... um dos quais é o extermínio de todos os humanóides da Terra. Tudo bem 
com a Comunidade Galáctica? 

- Bem, Cindy, como expliquei anteriormente, vocês como residentes deste planeta neste momento podem aceitar 
viver com outras raças de livre e espontânea vontade. Também entendemos que essa decisão, por elitistas, não 
representa a vontade de sua raça como um todo. Mas veja você como uma raça, neste estágio atual deveria ter 
aprendido a escolher seus líderes. Se não fosse por nossa presença no planeta, há muito tempo você não habitaria 
mais a Terra. Quando digo nossa presença, quero dizer as muitas raças que lutaram para preservar essa colônia 
de humanóides em desenvolvimento. Um dia, você poderá acessar a história desta colônia e ficará surpreso com 
as muitas lutas para defendê-lo da aniquilação. Atualmente, com o advento da Comunidade Galáctica, nenhuma 
raça poderia promover a aniquilação, como você mencionou. Os reptilianos estão "usando" o desejo de poder e 
controle de suas elites para controlar o planeta. Sabemos disso, mas só podemos intervir se pudermos provar sua 
participação no genocídio em seu planeta. Suas elites fizeram isso, matando outros humanos por eles. Não 
podemos influenciar decisões da sua própria sociedade. A sobrevivência da sua raça depende de você, como uma 
raça. 

Q - Quer estejamos prontos ou não para a nova era, mesmo se fossemos homens das cavernas, pensei que não 
seria permitido matar QUALQUER entidade viva. Como qualquer acordo pode ser honrado quando aqueles que 
afetam o acordo não concordaram ou discordaram em participar, ainda pior, nem mesmo sabendo que esse 
acordo existia? 

- Veja, você tem centenas de raças extintas de animais, insetos e tribos de humanóides por ignorância, religião, 
política ou ganância. Seu planeta está em caos. Todos aqueles que desencarnam aqui já estão sendo transferidos 
para as duas colônias que já as estão recebendo. Como eu disse, inicialmente pouco mais de 10% dos humanos 
permanecerão atualizados com seus ciclos de reencarnação nesta nova Terra. É exatamente isso que você 
sabiamente menciona em suas filosofias: a separação do trigo e da tara. A única maneira de isso acontecer é no 
processo de reencarnação. Não é possível "pagar" ou subornar alguém por um ingresso para um lugar melhor do 
que aquele reservado para a frequência da sua aura. 

Q - Estou correto ao assumir que os termos do acordo das "elites" com os reptilianos basicamente afirmam que as 
elites permitem que os reptilianos tenham a Terra em troca de suprir as elites com um novo lugar para viver 
durante as mudanças na Terra, como Marte e ou Lua ? 

- Não, os reptilianos nunca podem se apropriar da sua Terra. Sua Terra é uma colônia humanóide, e eles não são. 
Eles querem aproveitar a Terra como "convidados" de sua raça, representada por suas elites. Suas elites sim, elas 
se venderam de corpo e alma incondicionalmente em troca de bugigangas tecnológicas, remédios para uma vida 
longa e proteção contra eventos, etc ... Mas logo você verá por si mesmo que tudo isso é um grande erro. Ninguém 

https://www.youtube.com/watch?v=_FeKsisG8gQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=26
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pode escapar do destino da evolução, e talvez você vislumbre um de seus reis, presidentes ou papas colhendo 
legumes em alguma colônia modesta de agricultores, aprendendo a desenvolver a humildade perdida. 

Q - Você, Mythi, afirmou que "aqueles que não atingirem a frequência correta serão transferidos naturalmente 
para as duas colônias ..." Como se transfere naturalmente para outro planeta? 

- Esta pergunta demonstra uma conotação apaixonada. Como poderíamos aleatoriamente levar milhões de 
pessoas para outras colônias sem saber quais problemas sociais poderiam ser causados por isso? Pessoas com o 
caráter, auras e frequências mais diferentes ainda causariam os mesmos problemas que causam aqui, o 
desequilíbrio da sociedade como um todo. Sem o processo de seleção natural, estaríamos apenas transferindo o 
problema de uma raça heterogênea de um local para outro. Você está preocupado se vai viver ou morrer, é isso? 
Não há "vivo ou morto". Você não consegue se lembrar porque suas memórias estão em outra dimensão, na 
quarta. Ao encarnar na 3ª dimensão, você tem a liberdade de se desenvolver sem o peso das informações 
anteriores. É isso que faz a mágica do desenvolvimento da sua aura. Se você se lembrasse de tudo que fez ou não 
nas encarnações passadas, passaria a próxima encarnação se preocupando ou se culpando, e não teria tempo ou 
cabeça para se desenvolver. Se a lagarta cresce bem, produz uma borboleta mais perfeita, que por sua vez gera 
uma lagarta melhor, e assim por diante. Você perceberá que quando desmontar, ser borboleta é muito melhor do 
que ser lagarta! 

Q - Nesse mesmo parágrafo, você declara: "Aguardamos a entrada da Terra como uma colônia madura e equilíbrio 
em nossa comunidade. Finalmente, isso acontecerá mesmo que custe uma pequena intercessão". Estou correto 
ao supor que Andrômeda é o verdadeiro dono da Terra? 

- Não, você está errado. Nós não possuímos a Terra; além disso, não possuímos nenhum dos planetas que 
ocupamos humildemente. Nós simplesmente cuidamos deles como eles cuidam de nós. Nenhum planeta tem 
dono; ele tem seus ocupantes responsáveis por ele durante o período em que vivem lá. Você pode ser o orgulhoso 
proprietário de uma montanha, mas quando você se for, será outro "proprietário" que tomará posse. Veja, a 
montanha durará milênios e você, com sorte, 76 voltas ao redor do sol. A Comunidade Galáctica possui muitas 
colônias humanóides em observação e proteção. A Terra foi aguardada porque está no ponto de maturidade para 
a semeadura inicial do conhecimento galáctico. Quando isso acontece, é como uma graduação oficial, mais uma 
sociedade humanóide para compartilhar conhecimento e desenvolvimento. De lá, 

Q - Devido à incapacidade dos terráqueos de alcançar o status a ser reconhecido pela Comunidade Galáctica, você 
não tem nenhuma obrigação com os habitantes que ocupam o planeta? 

Acho que já respondi a essa pergunta. Porque se não fosse o cuidado da Comunidade Galáctica, os humanóides no 
planeta Terra teriam deixado de existir muitos milhares de anos atrás. 

Q - Como os terráqueos são uma mistura não autorizada de raças diferentes, cabe às várias raças de que os 
terráqueos se originaram assumir a responsabilidade pelo bem-estar de seus filhos? Mesmo depois de abandoná-
los? Enquanto eles morrem de causas naturais, isso é aceitável? 

- Você já ouviu a expressão "Seja frutífero e multiplique"? Ok, esta é a direção de semear colônias nos confins mais 
distantes do universo. O resultado do crescimento reflete a qualidade da semente. As culturas que deram seus 
genes para se desenvolver aqui não têm responsabilidade por suas sementes. Você não foi abandonado; você foi 
plantado. Seu conceito de vida e morte é o que separa apaixonadamente os dois estágios. A colônia humanóide da 
Terra, alguns poucos, gerou bilhões de seres. Esses seres colonizarão muitos outros planetas e, portanto, o 
universo ficará menos vazio de vida. Independentemente das faixas de frequências, a última Era do planeta foi 
excepcionalmente fértil. Você está chegando perto das primeiras conexões com a realidade da matéria, espaço e 
energia da aura gerada pela atividade mental. Essa ciência é física quântica. Através dele, você entenderá muitos 
processos que não são explicados pela ciência convencional. Tudo está vivo de alguma forma no universo. Até a 
menor partícula atômica pode sentir aura e vibrações mentais. 

Q - Quais são as origens das várias cores dos olhos que os humanóides têm na Terra? 

- As diferentes cores das características da íris são o resultado de genes. Não há conotação de desenvolvimento de 
aura ou frequência que seja um fator para determinar a cor da íris. Isso depende apenas do ramo dominante, na 
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formação de certas raças. Como exemplo, você tem a mesma raça, gatos, com olhos azuis ou olhos amarelos. Se 
eles têm olhos azuis ou olhos amarelos, depende da tensão predominante a partir da qual eles se desenvolveram. 

Q - Você conhece um planeta na Via Láctea chamado Ibania? 

- Não, com esse nome não há nada nos registros. Se você me der uma posição mais precisa, posso ver o que existe 
na posição relatada. 

Q - Mythi, se você fosse um de nós aqui na Terra de repente descobrindo quem realmente é e o que foi mantido 
longe de você, que se você recebeu esse conhecimento no momento em que deveria obtê-lo, estaria ciente da 
vinda eventos e prepare-se para preparar você e todos que compartilham o planeta com uma maneira de escapar 
sem qualquer intervenção externa. Você nunca teve permissão para escolher seu destino, nunca teve a 
oportunidade de sequer tentar encontrar uma solução. Coloque-se no nosso lugar e me diga o que faria. 

- Uma tendência de paixão novamente. Olha, você está preocupado com sua integridade física. Entendo bem esse 
instinto de sobrevivência. Mas, vamos representar uma situação. Se lhe dissessem que você só tem mais uma 
semana de vida, concordaria com a inevitável desencarnação? Você amaldiçoaria o mundo? Mate seus inimigos? 
Gaste todo o seu dinheiro? Ou você tentaria se sintonizar com o lugar que deseja ir? Veja, se você fosse levado 
para algum lugar onde tivesse mais de 10 anos de vida, isso não faria a menor diferença em termos universais, 
porque o tempo não significa nada se você não estiver sintonizado com o cronograma planejado para você. A vida 
média dos humanóides na Terra neste período que acabou de terminar é de aprox. 76 voltas da Terra ao redor do 
seu sol. Não é nada. Você notará que, em muitos casos, passa mais tempo na quarta dimensão que na terceira. Se 
eu fosse você, não me preocuparia com o assunto. Eu tentaria participar dessa atualização, com a cabeça e o 
espírito elevados, porque, afinal, gostaria de fazer parte desse novo estágio de desenvolvimento. Se eu estou 
encarnado ou não, não fará nenhuma diferença para mim no contexto do desenvolvimento. Se talvez você ainda 
esteja encarnado aqui na Terra nesta nova era, provavelmente nos verá aqui, porque ajudaremos a sociedade a 
reinstalar o restante, e muitas de suas espécies humanóides provenientes das Plêiades devem vir como 
missionárias para ensinar e transferir tecnologia para este novo estágio de desenvolvimento. porque, afinal, eu 
gostaria de fazer parte desse novo estágio de desenvolvimento. Se eu estou encarnado ou não, não fará nenhuma 
diferença para mim no contexto do desenvolvimento. Se talvez você ainda esteja encarnado aqui na Terra nesta 
nova era, provavelmente nos verá aqui, porque ajudaremos a sociedade a reinstalar o restante, e muitas de suas 
espécies humanóides provenientes das Plêiades devem vir como missionárias para ensinar e transferir tecnologia 
para este novo estágio de desenvolvimento. porque, afinal, eu gostaria de fazer parte desse novo estágio de 
desenvolvimento. Se eu estou encarnado ou não, não fará nenhuma diferença para mim no contexto do 
desenvolvimento. Se talvez você ainda esteja encarnado aqui na Terra nesta nova era, provavelmente nos verá 
aqui, porque ajudaremos a sociedade a reinstalar o restante, e muitas de suas espécies humanóides provenientes 
das Plêiades devem vir como missionárias para ensinar e transferir tecnologia para este novo estágio de 
desenvolvimento. 

Vídeo 26  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e seis - 01 de maio de 2011. 

Q - Mythi, pergunta um amigo, o DNA humano está mudando nesta nova era? 

- Sim, o DNA dos humanóides na Terra mudará de acordo com a frequência ressonante do planeta. Essa frequência 
e seus harmônicos criarão um campo ionosférico compatível com a aura da Nova Era. O feto que será formado 
neste novo ambiente desenvolverá DNA compatível com essa nova realidade. As crianças índigo, como você as 
chama, são crianças com DNA alterado porque resultam do DNA dos Plêiades cruzado com o dos humanos na 
Terra. Não é uma situação normal para o site. A frequência ressonante da aura do planeta também determina as 
funções cerebrais que são ativadas para essa idade específica. Veja bem, o DNA é o seu guia para construir sua 
constituição física, e seus genes são as características do desenvolvimento herdadas de sua raça específica. A 
instabilidade do planeta no final de cada Era causa desconforto aos habitantes: os dias parecem durar menos, o 
poder de concentração diminui, a ansiedade e a incerteza aumentam. Mas esses são sintomas normais resultantes 
de mudanças para se adaptar ao campo geomagnético e consequente aura a essa nova realidade. É como um 
instrumento sendo afinado de acordo com o que a orquestra participará. Todo o seu sistema solar está alterando 
a ressonância para um nível superior. Os sobreviventes que permanecerem no planeta se sentirão bem no novo 

https://www.youtube.com/watch?v=0nlhnRRWYOA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=27
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ambiente, mas não estão perfeitamente adaptados a ele. Com a chegada das novas gerações, terráqueos 
remanescentes como você se sentirão anacrônicos no contexto. Mas esses são sintomas normais resultantes de 
mudanças para se adaptar ao campo geomagnético e consequente aura a essa nova realidade. É como um 
instrumento sendo afinado de acordo com o que a orquestra participará. Todo o seu sistema solar está alterando 
a ressonância para um nível superior. Os sobreviventes que permanecerem no planeta se sentirão bem no novo 
ambiente, mas não estão perfeitamente adaptados a ele. Com a chegada das novas gerações, terráqueos 
remanescentes como você se sentirão anacrônicos no contexto. Mas esses são sintomas normais resultantes de 
mudanças para se adaptar ao campo geomagnético e consequente aura a essa nova realidade. É como um 
instrumento sendo afinado de acordo com o que a orquestra participará. Todo o seu sistema solar está alterando 
a ressonância para um nível superior. Os sobreviventes que permanecerem no planeta se sentirão bem no novo 
ambiente, mas não estão perfeitamente adaptados a ele. Com a chegada das novas gerações, terráqueos 
remanescentes como você se sentirão anacrônicos no contexto. 

Q - Nosso amigo Geirmy pergunta: Jesus Cristo é mais terrestre? 

- Esta é uma questão de conotação social religiosa. Eu não entraria no mérito dessa pergunta, mas responderei 
com meu próprio conceito.Toda cultura em desenvolvimento tem a necessidade de concentrar seus medos e 
inseguranças em algo maior, um criador e seus mentores ou profetas. Todas as suas culturas usaram o sol e as 
estrelas para formar suas noções de divindades. Como todos os profetas oferecidos por sua religião, Cristo é uma 
força mental gerada por todos aqueles que focam seu pensamento nessa entidade, fazendo com que ela exista na 
forma de energia mental da fé, e isso está presente na aura do planeta. Cristo não é um ser simples, mas uma 
comunhão de seres que criam essa entidade, dando vida a um ser magnânimo de Energia, que os protegerá e 
representará quando enfrentar o criador do universo. Representa a soma de todos aqueles que estão focados em 
uma sociedade mais justa para o planeta, independentemente da religião de seus vizinhos. Um seguidor de Cristo, 
Alá, Maomé, Manitou, Buda,Em nossa cultura, reverenciamos o nome de um filósofo antigo cuja lenda foi gerada 
por nossos antepassados, o fundador de nossa sociedade como uma entidade que continua a nos procurar, 
olhando além do astral, de que temos prosperidade e paz interior. Esta, nossa entidade, seria possivelmente um 
irmão de teu magnânimo Jesus Cristo. 

Q - Mythi, o que você tem a dizer sobre o fenômeno espiral da Noruega? HAARP? Mãe? Portais? Plasma vivo? 

- Não, nenhuma das hipóteses. Bem, você sabe que energia é matéria. Essas manifestações de energia são como 
redemoinhos em seus oceanos e tornados em sua atmosfera. Isso acontece como resultado de quando o acúmulo 
de energia residual emitida pelo sol é forçado a se desviar, pelo campo magnético protetor do seu planeta. 
Ocasionalmente, são causadas pela instabilidade do seu campo geomagnético, causando vórtices de energia 
localizados em áreas de pressão magnética muito alta ou muito baixa. Neste período de mudanças radicais no seu 
campo geomagnético, você pode ver que esses fenômenos estão se multiplicando em todo o planeta porque, além 
do processo natural de inversão do campo, seus cientistas estão causando danos suficientes, com o sistema 
primitivo, bombardeando frequências na sua ionosfera . 

Q - Mythi, Cindy pergunta, como você vive diariamente. Quando não está trabalhando, como você gasta seu 
tempo livre? Que tipo de entretenimento você tem? 

- Cindy, gostamos de conversar sobre as novidades, conversar com conhecidos de nossas colônias, conversar bem 
com missões que estão explorando novos sistemas. Também temos jogos holográficos virtuais, brincando com 
amigos, às vezes participando de várias raças de diferentes sistemas simultaneamente. E, no meu caso, vir aqui 
conversar com você algumas vezes para me familiarizar com suas dúvidas nesta nova colônia. Eu falei muito sobre 
você com amigos de diferentes partes do universo, todos muito interessados no destino dessa colônia. Como sou 
cientista do comportamento, essas conversas para mim também são um prazer. 

Q - Mythi, Cindy pergunta, todos os humanóides que evoluíram por tempo suficiente terminam com o tipo de 
corpo que se assemelha aos "Greys"? 

- Claro que não. Cada raça tem suas próprias características na formação do DNA. A maioria das raças originárias 
das Plêiades, por exemplo, é você amanhã. Eles estão milhares de anos à frente da sua civilização. Eles têm o 
mesmo biótipo que você, com uma média de 1,80 metros. Minha corrida é mais curta, com média de 1,50 metros, 
mas nosso biótipo também é como o seu. As raças cinzentas têm origens diferentes, provenientes de linhagens 
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humanóides adaptadas a outras condições de habitat, geralmente planetas mais distantes de suas estrelas, e 
praticamente não têm proteção da pele contra a luz solar. A cabeça nem sempre é ótima para o corpo, 
dependendo da raça. Um terráqueo nunca se parecerá com um cinza; eles são seres de diferentes origens. 

Q - Boris pergunta, quando você nasceu, você também reencarnou com memórias "deletadas" ou sabe o que 
experimentou na vida passada? 

- Sim, Boris, também retornamos dessa maneira, apenas que temos áreas ativadas em nosso cérebro que nos 
permitem reativar conhecimentos adquiridos anteriormente. É como se seu filho já nascesse sabendo como usar o 
seu computador. O conhecimento adquirido na vida prática e no trabalho está sempre à sua disposição para ser 
reutilizado e atualizado. 

Q - Um amigo pergunta: o derretimento rápido do gelo mundial é causado pelo aquecimento global ou é um 
processo natural do clima da Terra? 

- A realocação do gelo polar começará a derreter, causada pelo aquecimento do sistema solar como um todo. A 
Terra não está se aquecendo devido à falta de ozônio ou outras causas locais, mas faz parte do processo de 
reversão de forças pela aproximação do hemisfério galáctico, e isso aumentará significativamente a atividade da 
sua luz solar, aquecendo todo o sistema. Nada pode ser feito para mitigá-lo. A única solução é deixar para trás 
esse período, tentando minimizar as consequências. 

Q - Mythi, pergunta Lebilly, você conhece uma raça chamada Zetas? 

- Veja, é difícil para mim conhecer esses nomes que você adota em seu planeta. Os nomes que usamos são muito 
diferentes. A única maneira de responder é ter algumas informações sobre a origem, a localização correta do 
planeta; caso contrário, é impossível saber o que é. 

Q - Mythi, Boris pergunta, o que você sabe sobre o incidente em 25 de fevereiro de 1942, conhecido como Battle 
for Los Angeles? 

- Boris, durante o combate da guerra travada por suas nações, às vezes a base antártica patrulhou todos os 
continentes, registrando todos os eventos e o poder das armas envolvidas. Várias naves espaciais de 
reconhecimento de Sirius estavam na região quando foram detectadas pelo seu novo radar, algo que não havia 
acontecido até então. Eles não se importaram e continuaram fazendo as pesquisas principalmente em San Diego e 
Los Angeles, porque eram responsáveis pelo reconhecimento na região do Pacífico. Quando você começou a atirar 
com sua defesa antiaérea, eles aproveitaram a oportunidade para medir a eficiência de seus braços. Como eles 
tinham os campos de força em operação, eles deixaram você atirar bastante, e nada de anormal aconteceu, mas 
os relatórios foram feitos para uma análise mais aprofundada, revelando a ineficiência de suas armas. 

Q - Mito, pergunta Spyke, o que causou o vazamento maciço de petróleo no golfo do México, e ainda está vazando 
petróleo e gás? 

- Spyke, o problema que aconteceu na região foi o produto da exploração indiscriminada e irresponsável de 
recursos em locais notoriamente instáveis. Seus governos são totalmente cúmplices porque pertenciam às suas 
elites direta ou indiretamente. O vazamento que apareceu na superfície era apenas a ponta de um enorme 
iceberg. As correntes forçaram o petróleo a afundar e contaminar grandes áreas subaquáticas, onde havia vários 
níveis ecológicos desequilibrados. O petróleo e o gás continuaram vazando em menor escala, e será impossível 
resolver o problema completamente. Com o rearranjo tectônico causado pela próxima passagem do Sistema 
Nibiru, isso não fará muita diferença, porque o planeta se auto-ajustará e se auto-limpará em preparação para a 
nova Era. Todos os depósitos de petróleo restantes de outras Eras serão destruídos nesse processo. Não há mais 
depósitos de petróleo na Terra. O petróleo desempenhou um papel em um determinado momento, fornecendo seu 
progresso tecnológico e serviu a seu objetivo, e agora, a partir deste novo contexto, não terá mais utilidade. 

Vídeo 27  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e sete - 02 de maio de 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=MD4h_XcbQ7s&list=PL367DBA4B8836F09B&index=28
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Q - DreamBody pergunta, Mythi, exatamente como podemos participar da atualização com a "cabeça e o espírito 

levantados"? Como eu gostaria de passar um tempo fazendo parte desse novo estágio de desenvolvimento, isso é 

alcançado através da meditação, cristais ou alguma outra forma de reflexão interior? 

- Veja, esse tipo de desenvolvimento deve ser gerado de dentro para fora, não o contrário. Existem várias 

maneiras de desenvolver, não com livros de auto-ajuda, mas com técnicas de ajuste da energia cósmica. Quando 

você pode e deseja usar seu corpo como um receptor de energia para beneficiar de alguma forma as pessoas 

próximas, você está na direção certa para o seu desenvolvimento total até o limite imposto pelo ambiente físico 

em que você está vivendo. o momento. A frequência da aura do planeta Terra neste momento permite que você 

desenvolva um ponto significativo de canalização da energia cósmica. Existem técnicas orientais que não devem 

ser usadas de maneira tão leve ou comercial que em breve possam desenvolver sua capacidade de canalizar 

energia a ser usada por você e por outros seres que o cercam. Sua aura mudará de cor e seu alcance de luz 

aumentará bastante. Técnicas como o Reiki Asiático, entre outras técnicas similares, são amplamente utilizadas 

por monges tibetanos e outros para canalizar essa energia. Você notará que sua percepção se expandirá se você 

realmente se concentrar nessas técnicas. 

Pergunta - Spyke pergunta, o TR3B está sendo usado pelos EUA para viagens Lunar e Marte? Em caso afirmativo, 

que tipo de propulsão o TR3B possui? 

- Imagino que você se refira às unidades que seu governo está testando, usando um Disruptor de Campo de Fluxo 

Magnético, uma técnica antiga de gerar um campo antigravitacional que usa metal líquido para formar um 

vórtice como o centro móvel de uma bobina, que pode gerar um campo magnético de alta potência. Acreditamos 

que esta é uma aquisição alcançada através dos parceiros reptilianos, que, como eu disse antes, sucatearam 

muitos desses naves antigos em suas colônias. Essa foi uma das primeiras técnicas utilizadas no núcleo do reator 

dos naves de transporte. Não é mais usado por milhares de anos, mas funciona dentro de suas limitações. Tudo 

depende da capacidade de processamento da nave espacial para direcionar os campos magnéticos em tempo real 

para permitir a navegabilidade. Se essa capacidade for atingida, sim, ela poderá ser usada para viajar dentro do 

seu sistema solar sem problemas, pois eles podem adicionar as técnicas de força de campo e a tecnologia de gerar 

inércia, de modo que seus corpos e objetos suportem altas velocidades e mudanças de direção sem serem 

destruídos. O campo de força não pode ser simplesmente usado para isolar a aerodinâmica do nave, mas deve 

proteger-se contra vários tipos de radiação e micro meteoros. Essa técnica não permite grande mobilidade, a 

menos que você esteja usando motores de propulsão auxiliares, e isso é uma limitação em termos de necessidade 

de fornecimento de combustível a longas distâncias. Esses naves eram usados anteriormente por grandes naves-

mãe que já liberavam áreas onde suas operações levavam. O campo de força não pode ser simplesmente usado 

para isolar a aerodinâmica do nave, mas deve proteger-se contra vários tipos de radiação e micro meteoros. Essa 

técnica não permite grande mobilidade, a menos que você esteja usando motores de propulsão auxiliares, e isso é 

uma limitação em termos de necessidade de fornecimento de combustível a longas distâncias. Esses naves eram 

usados anteriormente por grandes naves-mãe que já liberavam áreas onde suas operações levavam. O campo de 

força não pode ser simplesmente usado para isolar a aerodinâmica do nave, mas deve proteger-se contra vários 

tipos de radiação e micro meteoros. Essa técnica não permite grande mobilidade, a menos que você esteja usando 

motores de propulsão auxiliares, e isso é uma limitação em termos de necessidade de fornecimento de 

combustível a longas distâncias. Esses naves eram usados anteriormente por grandes naves-mãe que já liberavam 

áreas onde suas operações levavam. 

Pergunta - Vikram, o som nasal "om" é realmente o som universal da consciência? 

Acho que entendi a pergunta. Você fala do som emitido por alguns quando eles se concentram, certo? Bem, esse 

som grave influencia a mente a afastar outros assuntos com os quais está ocupada, dando origem a uma mente 

clara para se concentrar. Essa frequência é tipicamente um pulso de múltiplas frequências do planeta, que aqui 

fica em torno de 7,9 Hz. Quando você consegue alcançar alguns dos harmônicos, na verdade ganha poder de 

concentração mental para meditar mais profundamente em sintonia com o planeta. 
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Pergunta - Vikram, os humanóides de outros planetas vivem entre os habitantes deste planeta na situação da vida 

cotidiana? Não apenas bases e outras coisas? 

- Sim, Vikram, muitos pleideanos e alguns aldebaranos, vivem no seu planeta fazendo pesquisas, vivendo como 

terráqueos. Várias raças relacionadas podem se relacionar socialmente com você no planeta, mas somente 

quando sua Sociedade for oficialmente integrada à Comunidade Galáctica. O oposto também é verdade; muitos 

terráqueos podem optar por trabalhar com sociedades de outros planetas da comunidade. Será um momento de 

grandes mudanças de comportamento. 

Q - Todor pergunta, Mythi, você disse que o Sistema Nibiru estará mais próximo da Terra em setembro / outubro 

deste ano (2011), então por que ainda não podemos vê-lo?  

- Olha, é impossível ver agora; atualmente é aprox. duas vezes a distância do sol (2 AU) e é visível apenas com 

poderosos telescópios infravermelhos. No início de setembro, será aprox. a mesma distância do Sol (1 UA) e será 

visto mais claramente. Depois disso, será um exponencial; ele se aproximará da Terra em um ângulo que a tornará 

cada vez maior e mais visível a cada dia. Entre 10 e 20 de outubro, estará muito, muito perto da Terra. Você 

passará um período literalmente vendo dois sóis no céu. 

Q - Todor pergunta, Mythi, você disse que não tem dinheiro em seu planeta. Então, como você consegue uma 

casa, comida, roupas e outras coisas que você precisa? E se você não tem dinheiro, isso significa que na Nova Era 

da Terra não haverá dinheiro aqui também? 

- Veja Todor, você não pode comparar uma sociedade tão antiga quanto a nossa com a sua. Em nossa sociedade, 

não precisamos comprar nada, pois todos podem ter o que precisam sem problemas. A grande diferença é que não 

queremos o que realmente não precisamos. Você ainda está em um estágio em que raramente pratica ser 

consciente. Você quer uma casa maior do que realmente precisa e dois ou três carros, várias TVs, muitas 

ferramentas, muitas coisas que raramente usa, mas gosta de sentir a propriedade desses objetos. Em nossa 

sociedade, você pode gostar de mim como colecionador de lembranças de lugares que visitei, mas não preciso de 

uma casa maior, de um segundo veículo de transporte ou de outros dispositivos que não sejam úteis para mim. 

Posso encomendar roupas novas, novas ferramentas ou qualquer coisa que eu quiser, se realmente achar que 

preciso delas. Não preciso responder a ninguém ou completar relatórios, pois me refiro apenas a mim mesmo. É 

um conceito muito difícil para um terráqueo entender pelo tipo de sociedade de consumo em que você ainda vive. 

Durante esta próxima geração, você implementará gradualmente esse sistema de consumo consciente de recursos 

sociais disponíveis. E sua vida vai fazer muito mais sentido. 

Pergunta - Vikram, um humanóide pode reencarnar de uma forma que não é humanóide? Como a lei da atração 

realmente funciona? 

- Não, Vikram, um humanóide sempre será encarnado como um humanóide; raça não muda. Como expliquei 

várias vezes, a frequência da sua aura leva você ao nível exato que você pode alcançar, não abaixo nem acima. Se 

você fez um cruzamento híbrido entre raças, esse resultado poderá receber elementos das duas raças originais, 

nas encarnações de suas gerações futuras. Existem religiões em sua cultura que reivindicam a possibilidade de 

reencarnar espíritos humanos em animais e insetos, um conceito totalmente errado. Outro detalhe interessante é 

que, enquanto na terceira dimensão, todos os espíritos masculinos são sempre masculinos e femininos, sempre 

femininos. Isso pode ser novidade para você, mas é bem conhecido há milênios por nossas culturas. Embora os 

espíritos sejam da mesma raça, o homem e a mulher são duas entidades diferentes na formação do conceito. Nós' 

não tenho certeza de como resulta o processo de encarnação na quarta dimensão; sabemos quando chegarmos lá. 

Q - Judy pergunta, os 10% do povo da Terra para sobreviver ou habitar a nova Terra ... serão todos sobreviventes 

ou todos reencarnados de volta ao novo planeta ou isso é uma mistura dos dois?  

- Judy, acho que respondi alguma coisa nas respostas anteriores, mas veja, desses 10%, a maioria está aqui 

encarnada como sobrevivente e recebe, como seus filhos pelas próximas gerações, espíritos de humanóides que 
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estão na mesma faixa de frequência, vindos de diferentes partes do universo. De onde você acha que pelo menos 

metade dos quase 8 bilhões de habitantes do seu planeta vem? Boa parte veio de planetas que atingiram níveis 

diferentes e tiveram que descarregar seu "arrependimento" em lugares onde tiveram outra chance de se 

desenvolver. Exatamente o que a Terra fará nesta atualização. 

Q - Mythi, voltando ao assunto das placas tectônicas, como as coisas estão progredindo? 

- Bem, este assunto está indo mal. A pressão está aumentando. Ontem, tivemos medições de alta pressão em 

várias placas; alguns eventos de maior magnitude estão prestes a acontecer no anel pacífico de fogo; esteja 

preparado para notícias. Quando a atividade começar na costa oeste da América do Norte, evacue imediatamente 

a área do vulcão Yellowstone. No Atlântico, a atividade vulcânica junto com o óleo derramado das correntes nas 

grandes profundezas está fazendo com que muitas espécies de animais e crustáceos migrem para profundidades 

mais rasas, desequilibrando completamente as cadeias alimentares de seus mares. Uma enorme nave espacial do 

Canis Major Dwarf Galaxy está seguindo a rota do sistema Nibiru, navegando lado a lado com ele. Não sabemos o 

porquê, mas como eles estão com cientistas da Comunidade Galáctica, poderemos ter algumas novidades em 

breve através de nosso comando. 

Vídeo 28  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e oito - 05 de maio de 2011. 

Q - Um amigo pergunta: o que eles estão realmente fazendo com o LHC? O Colisor de Hádrons? É um portal 

estelar? Os alienígenas estão ajudando na construção dessa instalação? 

- Pergunta interessante. Essas tentativas de subdividir prótons, pelo impacto de partículas, são um tremendo 

esforço de seus cientistas para entender a formação intrínseca da matéria. Eles não terão tempo para chegar a 

conclusões razoáveis com esse método, mas o esforço é muito louvável. Partículas elementares multidimensionais 

são os principais elos da criação de tudo no universo; eles são uma constante em nosso universo tanto quanto no 

universo paralelo ao nosso, servidos por buracos negros como válvulas para a compensação de potência entre 

eles. De fato, seus cientistas querem, tanto na prática quanto na teoria, entender a mecânica da formação do 

universo e as possibilidades de produção de anti-matéria. Nenhum resultado prático virá deste sistema, mas a 

ciência é uma sucessão de pequenos entendimentos. Através de um enorme desenvolvimento mental, encontrado 

em raças como os "velhos pais", a ciência quântica é uma simples manipulação mental. Eles podem lidar 

mentalmente com as partículas elementares, uma coisa fantástica. Eles podem produzir anti-matéria e encapsular 

de maneira infalível. Eles são seres iluminados além do nosso entendimento; nossas sociedades ainda chegarão lá 

um dia. Se seus cientistas tivessem tempo para mais tentativas, chegariam à conclusão de que, sem a força 

mental, não alcançarão resultados práticos neste campo. Em uma escala de zero a 100, os terráqueos são um "6" 

em desenvolvimento e ativação cerebral em comparação com os "velhos pais". Um longo caminho a percorrer. 

Cientistas alienígenas não perderiam tempo com essas técnicas. Cientistas Reptilianos, ou quaisquer raças Grey 

ligadas a eles, não produzem antimatéria e não podem prover terráqueos porque essas unidades são 

extremamente controladas e não querem confiscá-las pela Comunidade Galáctica. Esta é uma iniciativa da sua 

comunidade científica, uma tentativa muito válida dentro das limitações da sua sociedade e capacidade mental. 

Q - Pedro pergunta, você sabe alguma coisa sobre duas ou várias bolhas ou campos grandes do tipo de energia 

que viajam antes ou depois de Nibiru que atingirão a Terra? 

- Peter, existe, e como eu disse em nossa conversa anterior, uma grande nave espacial e alguns naves menores 

estão navegando perto do sistema Nibiru com cientistas da Comunidade Galáctica. Eles conectaram campos de 

energia e invisibilidade por causa de um pequeno cinturão de asteróides e rochas que seguem orbitando o 

sistema. Isso deve ser o que pode ter sido detectado por você. 

https://www.youtube.com/watch?v=ec76lPrgII4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=29
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Q - Mythi, Katima tem uma pergunta sobre um som que foi ouvido por quase 20 minutos no sul da Flórida, EUA, 

em 9 de março. Gravei para mostrar a você sobre esse tipo de ruído estridente. Parou após um piscar de luz. Você 

tem uma idéia do que poderia ser? 

- Katima, veja, algumas coisas que eu não tenho permissão para comentar, mas isso já aconteceu, tudo bem. 

Durante o início de março, uma grande nave-mãe dos Arcturianos instalou uma base de pesquisa no fundo do mar 

do Caribe. O ruído é uma ressonância entre o campo de força de um nave muito grande e o solo. O nave é um 

pouco maior que a ilha de Cuba. Eles instalaram uma base sismológica e suporte para operações. Quando você viu 

a luz, essa foi a partida da nave-mãe para fora da atmosfera. Como nosso nave, ele usa o mesmo sistema que 

mostrei anteriormente, e quando você vê a luz, é porque o nave está gerando energia e saindo. 

Q - Nosso amigo Davison pergunta: quais são os crânios de cristal encontrados em vários lugares do planeta? 

- Davison, esses crânios foram feitos há milhares de anos por uma raça antiga das Plêiades, que também fez o 

mapa estelar com as esferas de pedra na América Central. Eles fizeram alguns desses crânios, mas todos são 

exatamente iguais. Eles são transponders, programados molecularmente em seu quartzo de cristal para 

comunicação de frequências mentais. Eles foram usados para remotamente enviar conhecimento aos líderes de 

certas culturas no desenvolvimento regional planejado para eles aqui no planeta. Parece que apenas um dos 

originais foi encontrado na sua América Central. Outros permanecem desaparecidos e armazenados em túmulos e 

altares feitos de rocha, onde sua frequência de ressonância não pode ser detectada. Eles existiam nas ruínas dos 

"saxas" na Turquia, templos asiáticos e mais alguns na América do Sul. 

Q - Nosso amigo Vphothisan pergunta: que tipo de roupa você usa? Como é que a maioria desses alienígenas 

vistos em vídeos ou fotos parece estar nua o tempo todo? 

- Pergunta interessante. Veja, humanóides com seu tipo de corpo, como eu, a maioria dos Plêiadeus, a maioria de 

Aldebaran, a maioria de Sirius, todos os humanóides da mesma linhagem de DNA, usam roupas e roupas. A cepa 

do tipo humanóide Greys não usa roupas em locais não agressivos fisicamente à sua forma, a Terra, por exemplo. 

Eles têm um tipo de pele mais espessa, com um sistema de irrigação avançado; mantém a temperatura do corpo 

estável dentro de uma ampla faixa de temperaturas ambientes. Eles são tão diferentes de nós na formação 

original. 

Q - Nosso amigo Eros perguntou sobre a nossa galáxia e, por estar fora do braço espiral, em relação à proximidade 

da Terra com o sol, existem muitas colônias que estão mais próximas de se viajar à medida que você se aproxima 

do centro?  

- Veja, Eros, quanto mais densa a parte da galáxia, mais integrados são os sistemas solares em órbita. Existem 

sistemas estelares binários tão próximos uns dos outros, pequenas naves são capazes de viajar para qualquer 

planeta dos dois sistemas, sem precisar dos portais de transporte. Existem tantos sistemas em nossas duas 

galáxias que eu não conheço nem um por cento de todas as sociedades que povoam esses planetas. Vou precisar 

de muitas vidas para acumular esse conhecimento. 

Q - Nossa amiga Jas pergunta, Mythi, quando um animal morre como cães ou gatos, eles também vão para a 

quarta dimensão? E então reencarnar como animais diferentes? 

- Jas, como mencionei anteriormente, os animais têm uma alma coletiva, não tendo almas individuais como seres 

inteligentes. Quando eles morrem, eles retornam às suas almas coletivas, retornando para renascer em suas 

tensões específicas. Se houver cruzamentos de diferentes raças de animais, as espécies se fundem em uma nova 

alma coletiva que pode receber e incluir membros das raças originais. Nesta nova era, os animais também são 

afetados pelo refinamento da aura do planeta. O que permanecerá aqui são espécies menos agressivas, tanto 

animais domésticos quanto animais selvagens, incluindo insetos. Todas as espécies não adaptadas ao novo 

ambiente migrarão para os planetas onde o ecossistema permite sua subsistência. 
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Pergunta: Todor pergunta, Mythi, uma erupção do vulcão Yellowstone é a pior coisa que o Sistema Nibiru pode 

causar à Terra, ou poderia ser ainda pior? 

- Todor, uma erupção em Yellowstone e outros grandes vulcões que se formarão na abertura de placas tectônicas 

seria um grande desastre, mas a atração do sistema Nibiru em seus oceanos, elevando as águas em sua tangente, 

essa será a principal evento de limpeza do planeta. Veja bem, o sistema intruso eleva as águas a centenas de 

metros, e a Terra, com sua rotação, faz com que essa água ultrapasse tudo o que está ao seu alcance, literalmente 

lavando o planeta com água e sal. O terreno mais alto pode ser o único ponto de sobrevivência em terra. A 

possibilidade de sobrevivência também existe em mar aberto, dependendo da região. Os abrigos subterrâneos, se 

bem projetados, podem suportar bem a passagem dessa água, pois não terminam permanentemente abaixo dela 

após o rearranjo tectônico. 

Q - Todor pergunta, Mythi, você disse que apenas cerca de 10% das pessoas permanecerão na Terra nesta nova 

era, porque elas terão a nova frequência. O resto de 90% de nós será morto por cataclismos causados pelo 

Sistema Nibiru, ou apenas morreremos depois de 21.12.2012, porque não temos a nova frequência? 

- Todor, você entendeu errado. Eu disse que 10% permanecerão incorporando essa nova era; se você não tiver a 

frequência correta e permanecer vivo, em 30, 40 ou 50 anos você morrerá e irá para o seu local de dever, que pode 

estar na Terra ou em outro local mais apropriado para o seu desenvolvimento. Aqueles que morrerem durante 

esse processo que estiverem na faixa de freqüência correta serão os que estarão esperando na aura do planeta 

por uma chance de encarnar no planeta Terra novamente. 

Q - Um amigo pergunta, Mythi, existe sorte? Há pessoas que deveriam ter boa sorte e uma boa vida, enquanto 

outras deveriam ter má sorte e todo tipo de coisas ruins acontecendo com elas? O karma existe? Se você fez algo 

errado na sua vida passada, você tem que pagar por isso na próxima? 

- Olha, não confunda sorte com coincidências aleatórias. Sorte é uma palavra estranha para mim; Eu entendo o 

significado, mas não o motivo. De fato, tudo está em sintonia com sua aura, falando quântica. Se sua aura não é 

boa, seu corpo não será. Sua mente controla um campo de energia ao seu redor. É como um campo de força que 

pode atrair frequências sintonizadas, o que pode ser bom ou ruim. Se você nasceu em uma comunidade que pode 

lhe dar a oportunidade de se desenvolver, é porque seu gene o levou a encarnar nessa sociedade. Você pode 

desenvolver, estacionar ou regredir, dependendo apenas de você como pessoa. Isso é chamado de livre arbítrio. O 

que você chama de karma é simplesmente a carga da sua aura que atrairá exatamente o que você está 

sintonizado. Quando diz, "igual atrai como" é exatamente o que acontece com o seu campo de energia. A fumaça 

da queima de óleo o incomoda, mas a fumaça suave do incenso que você gosta. É a diferença entre uma aura 

sombria e uma aura de luz. Em outras palavras, o karma é o resultado direto da condição da sua aura. Você pode 

ter uma boa vida nesta encarnação ao nascer em um berço de ouro, pode regredir ao ponto de retornar na 

próxima vida uma pessoa miserável entre os miseráveis, tudo depende de você e sua consciência no contexto da 

coexistência universal, onde é para os mais desenvolvidos ajudar os menos avançados a mostrar a direção certa a 

seguir. 

Vídeo 29 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo vinte e nove - 06 de maio de 2011. 

- Antes de responder perguntas, tenho boas notícias! Surpreendentemente, cientistas da Comunidade Galáctica, 

com a ajuda de grandes naves espaciais da comunidade Kruliana, que eu havia mencionado há algum tempo 

atrás, estavam pesquisando seu Sol, uma das maiores naves espaciais conhecidas, com uma tripulação composta 

por uma sociedade de 80 pessoas. milhões de pessoas, decididas por um estudo avançado de um plano para 

reduzir a velocidade do sistema Nibiru em quase 13 meses e depois colocá-lo na órbita correta e acelerá-lo 

novamente. A sonda Kruliana tem essa possibilidade porque é 30 vezes maior que o seu planeta Júpiter e possui 

um trator de força para atuar como um grande corpo celeste. Levando dois meses para atravessar o sistema solar, 

eles podem dificultar o sistema Nibiru por 13 meses até sua passagem pela Terra. Onze meses é o período máximo 

https://www.youtube.com/watch?v=JSSN_HrSYp8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=30
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de desaceleração, após o que terá que ser acelerado novamente para seguir sua rota original, ou seja, passe pelo 

interior do seu sistema solar como previsto pelo cosmos. Possivelmente não chegando tão perto do seu planeta, 

que já estará sofrendo com a inversão magnética e o aumento da atividade solar no período. É um estudo 

preliminar, mas estamos felizes com essa possibilidade e esperamos que esse plano seja colocado em prática. 

 

Obs .: Mythi, muito bom, finalmente algumas boas notícias em meio a essas notícias sofríveis. Também 

esperamos um milagre de nossos amigos alienígenas para facilitar essa transição para a nova Era. Deus guie seus 

cientistas e os krulianos, afinal, sejam bem-sucedidos ou não, você merece nossos agradecimentos por tentar! 

Muito obrigado pela esperança! 

Q - Um amigo pergunta: se alienígenas estão compartilhando novas informações de desenvolvimento para seres 

humanos na Terra, por que estamos participando de projetos que não terão impacto para nós? Por que 

continuamos a financiar projetos como o LHC? Você mencionou que os humanos não terão tempo para produzir 

um resultado favorável com o LHC. 

- Veja, entenda que aqui em seu planeta existem dois aspectos científicos ativos, a ciência aberta e o segredo 

científico. Sua NASA, por exemplo, existem centenas de pessoas trabalhando para a fachada da NASA. Eles 

realmente acreditam que estão trabalhando seriamente com alta tecnologia, enviando robôs com rodas e 

pequenas câmeras trabalhando em pesquisas paralelas, explorando planetas como Hercolubus ou Tyche, que na 

verdade chamam de Nibiru e se escondendo do público com uma peneira grande, etc. os inocentes úteis no 

sistema. O INASA ou "NASA Interna" é a parte realmente interessante, da qual os inocentes da NASA não sabem 

praticamente nada sobre como manter o nível de desinformação dado ao público em níveis aceitáveis. O INASA é 

aquele que mantém o relacionamento com os reptilianos e seus cientistas, e é totalmente possuído e mantido por 

suas elites. A Nasa é dona do relacionamento com o público em geral, que paga impostos. Toda a pesquisa fora do 

planeta, nas bases reptilianas lunares e marcianas, é um conhecimento altamente classificado do INASA, do qual 

os cientistas de fachada da NASA nada sabem. Se um cientista da NASA se torna inconveniente, ele é eliminado, às 

vezes literalmente. A NASA ainda está usando os antigos foguetes, enquanto no INASA eles voam em naves 

reptilianas. Veja, seus governos não podem parar o calendário da comunidade científica sem atrair atenção total 

para si mesmos. ele é eliminado, às vezes literalmente. A NASA ainda está usando os antigos foguetes, enquanto 

no INASA eles voam em naves reptilianas. Veja, seus governos não podem parar o calendário da comunidade 

científica sem atrair atenção total para si mesmos. ele é eliminado, às vezes literalmente. A NASA ainda está 

usando os antigos foguetes, enquanto no INASA eles voam em naves reptilianas. Veja, seus governos não podem 

parar o calendário da comunidade científica sem atrair atenção total para si mesmos. 
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Q - Nosso amigo Larry pergunta: quando podemos esperar que a água puxada pelo sistema Intruder passe pela 

terra? Que elevação é segura? 

- Larry, dentro dessa nova estrutura, tenho que verificar se o processo de desaceleração do sistema Nibiru 

realmente ocorrerá. Se ocorrer, veremos onde a Terra deve orbitar o sol para prever a influência de Nibiru em seus 

oceanos. Pode mudar para melhor, por isso vale a pena esperar pelos novos cálculos. Vou mantê-lo informado 

sempre que possível. 

Q - Nosso amigo Hothisan pergunta: quanto tempo alguém pode permanecer em uma nave espacial? As naves 

espaciais têm gravidade artificial? Caso contrário, como o corpo alienígena lida com a microgravidade? 

- Hothisan, nossas naves espaciais são avançadas demais para o seu conceito. Atualmente, todos os naves contam 

com geradores de inércia e gravidade. Além disso, a atmosfera é mantida dentro de padrões adequados à média 

biovar da tripulação. Nosso navegador é de Sirius; ele se adaptou alguns meses antes de se juntar à nossa equipe. 

Os naves têm sistemas de apoio para a vida da tripulação por longos períodos; isso varia com o uso de cada tipo 

de nave espacial. 

Q - Nossa amiga Fiona pergunta, Mythi, sobre a nave triangular preta que voa silenciosamente e baixa no céu. Eu 

vi um com luzes vermelhas em cada um dos seus 3 cantos. Eles são de origem extraterrestre ou fabricados pelo 

homem para os militares? 

- Fiona, naves espaciais triangulares são comuns a várias raças, incluindo vários modelos que fabricamos sob 

encomenda por nossas fábricas nas colônias. Há alguns velhos, abandonados na sua lua. Seus governos também 

estão testando embarcações primitivas com esse formato, e vimos alguns voando. Naves espaciais secundárias, 

usadas pela comunidade de Camelopardalis, são todas triangulares. Algumas comunidades de Greys de 

Andrômeda também as usam. Você pode ter visto algum deles. As naves espaciais Arcturianas estão todas na 

forma de tubos grandes. Existem muitas raças e naves espaciais circulando por aqui neste momento. 

Q - Mythi, Panos pergunta, quando você nasce humano, como eu, isso significa que você está em uma dimensão 

inferior? Ou que você não tem muito conhecimento ou não tem tantas experiências de suas encarnações 

anteriores? 

- Veja Panos, você parece não entender as informações fornecidas acima. Se você nasceu humano, significa que é 

isso que você é. Estamos todos na terceira dimensão e só estaremos temporariamente na quarta quando não 

estivermos encarnados. O conhecimento e a experiência adquirida serão impressos no seu gene. Você conheceu 

pessoas que parecem ser espíritos muito antigos e outras que parecem ter espíritos com pouca bagagem? Este é o 

gene, mais ou menos carregado de informações e experiências anteriores. 

Q - Todor pergunta, Mythi, há vários anos que as abelhas do mundo todo estão morrendo e continuam morrendo. 

Albert Einstein disse: "Se as abelhas desaparecerem da superfície da Terra, o homem não terá mais de quatro 

anos para viver". Por que as abelhas estão morrendo e Einstein está certo? 

- Bem, Todor, a menos que você esteja se alimentando apenas de carne por mais alguns anos até os animais 

desaparecerem, ele está certo. Levamos algumas espécies de abelhas para nossas colônias e as estamos 

acostumando. As abelhas devem ser respeitadas em seu planeta porque são os insetos mais úteis para o 

ecossistema da vida humana na Terra. A ganância desenfreada e o lucro criminoso levaram tuas elites a produzir 

sementes geneticamente modificadas e venenos absurdamente tóxicos para o ecossistema, que estão literalmente 

eliminando não apenas abelhas, mas centenas de espécies de insetos, borboletas e outros polinizadores. As 

abelhas estão morrendo e serão extintas em um curto período de tempo. Somente depois que toda a poeira se 

dissipar dos eventos gerados por essa mudança de Era, nós, entre outros, que estamos acostumando espécies em 

suas colônias, juntos podemos trazer de volta os bugs que podem se adaptar a este novo estágio do planeta Terra. 

Nós, no nosso planeta, realmente respeitamos esses insetos. Temos frutas de várias partes da galáxia, tomamos 

sucos de frutas no dia a dia, vinhos de frutas e desfrutamos de todos os tipos de vegetais, todos dependentes 
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diretos da polinização. Além disso, temos o aspecto visual, que inclui milhares de espécies de flores que tornam o 

ambiente do planeta muito agradável e colorido. 

Q - Nosso amigo Zeta pergunta que algumas raças, como os Verdants (um membro da espécie cinzenta), alegaram 

ter encontrado Deus e encontrado a localização galáctica de Sua casa em uma enorme espaçonave chamada céu. 

Seu povo encontrou Deus e seu nave? 

- Conheço uma raça chamada Verdan, mas não a região de Virgem; eles moram em Aldebaran. Esta história de um 

Deus criador que vive em uma nave espacial, desculpe a franqueza, é uma lenda sem fundamento. Um criador, 

responsável pela explosão inicial, que conformava nossa realidade universal, só poderia estar em outro plano 

dimensional, totalmente diferente disso, o que ele criou. Você só pode identificar sua criação estando fora e tendo 

uma visão ampla da sua criação na íntegra. Não se deixe enganar por esse tipo de teoria, que é infundada e uma 

total mentira. 

Q - Nosso amigo Ryan pergunta, eu estava pensando, o que é a Comunidade Galáctica? É o seu governo? 

- Não, Ryan, cada sociedade tem seu próprio governo, suas leis, tradições e diretrizes. Dependendo de como cada 

sociedade é gerenciada, seus membros se desenvolvem mais rápido ou mais devagar, dependendo da política 

usada e dos recursos dos planetas em que suas colônias estão instaladas. Nos planetas com sociedades 

equilibradas, os imigrantes não podem ser recebidos, apenas com pessoal em grupos de estudo ou trabalho. 

Mesmo com a mesma raça, não há possibilidade de transferir uma colônia inteira para um planeta melhor, porque 

isso quebraria a estabilidade da colônia original residente. Seria como se todos os humanos na Terra quisessem 

viver em um mundo de sua raça humana, como nas Plêiades, planetas fantásticos que eles têm lá. Mas seria 

impossível. O que pode e é feito nesses casos é o auxílio a essas colônias para alcançar seus objetivos em sua 

própria região ou em novos planetas colocados em termos de desenvolvimento. A Comunidade Galáctica é um 

conselho de sociedades das Nações Unidas galácticas. Existem representantes de todas as raças que vivem ou têm 

negócios entre si. Eles mantêm laboratórios de pesquisa com cientistas brilhantes das sociedades membros para 

desenvolver técnicas cada vez mais avançadas para o benefício de toda a comunidade. O principal objetivo da 

Comunidade Galáctica é manter a lei, a ordem, a harmonia e o desenvolvimento de todas as colônias de seres 

inteligentes ao seu alcance. Em breve, a Terra também terá seu representante lá. A Comunidade Galáctica não é 

realmente única, pois é um dos milhares de centros comunitários do universo, cada um atuando em suas regiões, 

mas todos buscam seguir os mesmos padrões de conduta em geral. Eles permanecem em constante contato para 

manter a integração de todas as galáxias. 

Vídeo 30 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta - 07 de maio de 2011. 

Q - Todor pergunta que, em uma aldeia búlgara chamada Tsarichina, eles afirmam estar procurando uma criatura 

em uma caverna, talvez um alienígena, que era o ancestral de toda a humanidade. Você sabe alguma coisa sobre 

esse assunto? O que há no chamado "buraco Tsarichina" e por que eles cortam tudo? 

- Uma civilização atônica de Andrômeda, que doou DNA para a civilização da Atlântida e depois para os egípcios, 

manteve um antigo laboratório que foi enterrado ao longo do tempo nessa região e deixou alguns seres 

biomecânicos vigiando o local. A primeira cidade da Atlântida foi no mar Mediterrâneo. Não sei se ainda há algo 

lá no antigo laboratório. Eles dão muito pouca informação satisfatória sobre o que fazem, uma raça exótica e 

muito antiga. Se eles ainda tiverem equipamentos, não permitirá que os seres humanos se apossem deles, porque 

muito pode ser muito perigoso para você. 

Q - Panos pergunta, existe uma maneira de recordar todas as suas memórias anteriores da vida aqui na Terra ou 

em algum outro lugar do universo onde você poderia estar antes? 

https://www.youtube.com/watch?v=3H2JwWgg4Ko&list=PL367DBA4B8836F09B&index=31


 
100 

- Não, Panos, suas memórias estão apenas na quarta dimensão. Você só terá acesso a eles quando desencarnados. 

Com o desenvolvimento do seu cérebro, você pode se lembrar de coisas que aprendeu e se familiarizou com vidas 

anteriores nesta dimensão, mas levará um tempo para que os terráqueos desenvolvam essa característica. 

Q - Katima pergunta, Mythi, você disse que poderemos ver dois sóis no céu de 10 a 20 de outubro deste ano. Se os 

krulianos reduzirem a velocidade do sistema Nibiru, essa ação dos krulianos mudará as datas das informações 

publicadas anteriormente sobre o nosso futuro? A data 21/12/12 ainda está correta para a morte de Nibiru? Ou 

você está dizendo que os krulianos estão apenas tentando manter Nibiru mais longe da Terra durante a sua 

passagem, mas as datas permanecerão as mesmas? 

- Katima, se Nibiru estiver lento, não será visto em outubro de 2011 como antes, mas será visto apenas no final do 

próximo ano. Alguns asteróides podem passar perto da Terra em outubro deste ano, já que alguns estão seguindo 

a rota que antecede Nibiru, mas o sistema massivo de Nibiru estaria atrasado em 2012. Veja, temos notícias de 

que o plano foi colocado em ação, por isso estamos cientes de esta decisão. 

Q - Jay pergunta, cabe aos 10% nomear seu próprio líder para a nova era? 

- Jay, você, como uma corrida autônoma após ingressar na Comunidade Galáctica, escolherá seus próprios 

representantes que podem ou não ser aceitos pelo conselho. A aura de seus governantes terá que ser compatível 

com a nova realidade do planeta. Portanto, será impossível para sua elite atual permanecer no poder após essa 

atualização, se esse for realmente o conteúdo da sua pergunta. 

Q - Um amigo pergunta: podemos nos teletransportar de qualquer lugar no espaço para qualquer lugar no 

espaço? Quanto tempo leva para configurar um teleporte? Existe algum tempo de preparação ou podemos nos 

teletransportar no momento que queremos? Quanta energia é necessária para se teletransportar? Muitos, 

alguns? Ou muito pouco? 

- Bem, hoje os teleportadores são muito eficientes. Eles não fazem com que a grande demanda de energia seja 

acionada. Como nossa disponibilidade de energia é abundante, não faz diferença. Você é transportado 

imediatamente após a ativação; não há necessidade de esperar, a menos que haja uma fila de pessoas na sala de 

transferência. Há uma distância máxima de operação, portanto não funcionaria, por exemplo, entre a Terra e a 

Lua. Muitas vezes, esse método é usado no planeta em questão ou em sua órbita, se houver condições ideais. Para 

se teletransportar, apenas os portais de transporte (ou gateways) podem ser transferidos entre planetas e 

galáxias. 

Q - Um amigo pergunta: outros planetas têm lugares semelhantes como Las Vegas? O que é alguma forma de 

entretenimento? É o mesmo que na Terra? Outros planetas têm religiões? 

- Sobre jogos, sim e não, não temos apostas como você chama. Existem planetas montados como campos de 

férias, com todo tipo de diversão, muitos geradores holográficos de dimensão tecnológica, parques de animais 

exóticos, etc ... São lugares muito agradáveis para se estar por algum tempo. Obviamente, nem todas as raças 

desfrutam das mesmas coisas e se adaptaram a diversos ambientes para elas. É diferente da Terra porque nesses 

planetas não há truques que existam nesses lugares aqui. No que diz respeito à religião, existem muitas culturas 

que reverenciam seus antepassados como fundadores e diretores espirituais. Existem culturas mais atrasadas que 

você, que adoram os deuses, como em todas as tuas culturas antigas. As culturas mais avançadas do que você não 

têm fanáticos religiosos como os que existem no seu planeta. 

Q - Um amigo pergunta: como algumas dessas raças alienígenas se tornam avançadas ao longo do tempo? Qual foi 

a motivação deles? 

- Bem, o autodesenvolvimento é uma característica de estar vivo. Se o vento entrar em sua casa, você a tempo 

inventará a porta. Quando você é um ser inteligente, o desenvolvimento é uma sucessão natural de desafios para 

tornar a sua melhor vida possível. Ser dotado de inteligência não precisa de motivação; precisamos de desafios 
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para melhorar nosso estilo de vida e nossos descendentes. Com o tempo, você notará que está mais avançado do 

que jamais imaginou, desde que acendeu seu primeiro fogo. 

Q - Mythi, nossos cientistas não sabem explicar o mistério da fonte de raios cósmicos que bombardeou o pólo sul 

da Terra na Antártida nesta semana, que se intensificou ontem, 6 de maio, e vem subindo. O quê está causando 

isto? 

- Esses cientistas podem ser aqueles "inocentes". Esse bombardeio de raios cósmicos está sendo canalizado pela 

abordagem do sistema Nibiru. Você pode facilmente verificar com cálculos simples que esses feixes de raios vêm 

de uma distância compatível com a posição atual do sistema Nibiru, a cerca de 0,0397 anos-luz de distância. A 

única outra fonte por trás do sistema Nibiru está a mais de 1.000 anos-luz da Terra, impossível enviar esses raios 

cósmicos com tanta intensidade. Este bombardeio só diminui quando o sistema passa por cima da Terra. O seu 

INASA sabe, mas não o admitirá ao público em geral. Veja, na realidade, poucas pessoas da sua população estão 

interessadas em se familiarizar com esses eventos. Eu acredito que você não está nem meio por cento. O resto 

acredita que, se forem notícias importantes, serão divulgadas na mídia. 

Q - Em 2 de maio, o astrônomo Jan Timmermans, da Holanda, detectou uma proeminência de bola de fogo 

totalmente destacada na extremidade sudoeste do disco solar, uma bola de fogo com o tamanho da Terra lançada 

alta nos céus solares! O que é isso? 

- Entende? A borda sudoeste do disco solar está em direção à posição atual do sistema Nibiru. Todos esses 

sintomas são apenas os anúncios de sua chegada nas proximidades do seu sistema solar. Quem realmente não 

quer ver eventos simplesmente não liga os pontos. Como todos os sóis são compostos de sólidos liquefeitos por 

alta combustão atômica, qualquer explosão pode liberar grandes quantidades de massa e energia em queima da 

superfície. Quando o sistema Nibiru passa para dentro do seu sistema solar, você não tem idéia de como o seu sol 

se comportará. Sua superfície parecerá muitos fogos de artifício gigantescos. Neste momento de instabilidade no 

seu campo geomagnético, existe uma relação de vórtice entre tempo e espaço, alterando a frequência do planeta 

e preparando o zero para a nova era, à medida que o cronógrafo é redefinido. Esse vórtice se estabilizará no 

momento da inversão dos pólos e do posicionamento do sistema solar como um todo no novo hemisfério 

galáctico. O alinhamento final do giro do planeta será definido pela nova inclinação de seu eixo em relação ao seu 

sol, um ângulo que será definido pelos movimentos tectônicos do planeta. 

Q - Ganesh pergunta, você disse que a Terra é habitável por outros alienígenas que trouxeram a água para cá 

através de algum portão. Você também disse que eles adicionaram mais água do que deveriam. Se essa água for 

removida de maneira semelhante pela Comunidade Galáctica, a morte em massa de terráqueos devido ao sistema 

Nibiru e tsunamis pode ser evitada. Você pode sugerir algo como essa opção para o Community Galáctica? 

- Ganesh, essa é uma ideia que parece prática, mas impossível de ser feita no momento. Hoje a Terra mantém um 

equilíbrio precário, dependendo da massa dos oceanos. Seu ecossistema agora tem mais de quatro milhões de 

anos de formação, impossíveis de serem alterados nesta fase dos eventos. Seria como fazer uma cirurgia quando o 

paciente não estiver saudável para suportar o procedimento. O planeta terá que recuperar seu ponto de equilíbrio 

a partir do qual já tem uma história de milhões de anos para se desenvolver para alcançar esse novo estágio. 

Q - Um amigo pergunta, Mythi, você é um ser iluminado? Mais perto do divino? 

- Veja, eu não sou diferente de você; Estou apenas alguns milhares de anos à frente em desenvolvimento. Não sou 

melhor do que você como ser, sou muito mais velha. Sinto-me em paz com o divino e comigo mesmo, sempre tento 

manter minhas vibrações positivas e desejando que os próximos a mim sintam a mesma paz. Todos nós temos 

aura, e sua aura não é diferente da minha. Somos todos irmãos e humanóides, de alguma forma, desde a origem; 

Sou apenas mais experiente e maduro em termos de quantidade de conhecimento adquirido. Tenho certeza de 

que sua sociedade, com o grande poder de adaptação que você tem, alcançará um grande desenvolvimento em 

pouco tempo, assimilando muito o que podemos ensinar nesta nova era de interação interplanetária, que está por 



 
102 

vir. Todos somos parte do divino; afinal, todos fomos criados pela mesma energia, no mesmo universo, que é 

nosso maior e único lar. 

Vídeo 31  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e um - 09 de maio de 2011. 

Q - Katima tem algumas dúvidas sobre alguns contatos de uma raça que possui cerca de 4.000 seguidores: 

Q - 1 - Eu sou Nibara, tenho diante de mim uma mensagem que representa que é do Conselho Superior dos 

Plêiades. Isso está correto? 

- Katima, estamos sempre em contato com os Plêiades e temos um bom relacionamento com eles. Não há um 

conselho de Plêiades em contato com sua sociedade no momento. 

Q - 2 - Quando você vê alguma terra da espaçonave, é o protocolo e a saudação corretos: "É a maneira e o 

costume ao entrar no meu espaço pedir permissão". ou "Eu sou da Terra. Eu sou soberano. Eu sou igual. Você não 

pode interferir comigo."? 

 - Não há procedimento ou conformidade de abordagem para se comunicar com eles ou com qualquer alienígena 

em particular. 

Q - 3 - Sob nenhuma circunstância alguém pode embarcar em qualquer espaçonave. Essa é uma maneira de 

prendê-lo e será interpretada como se você tivesse dado sua permissão tácita. Simplesmente diga: "Não. Eu vou 

ficar nesta Terra. Eu não lhe dou minha permissão. Está correto? 

- Nenhum pleiadiano pedirá para você embarcar em um nave. No caso de qualquer raça querer levar alguns de 

vocês, eles não perguntariam nada, simplesmente o imobilizariam e o levariam sem demora. Portanto, esse tipo 

de descrição de "procedimento" não é verdadeiro. 

- Nenhum pleiadiano pedirá para você embarcar em um nave. No caso de qualquer raça querer levar alguns de 

vocês, eles não perguntariam nada, simplesmente o imobilizariam e o levariam sem demora. Portanto, esse tipo 

de descrição de "procedimento" não é verdadeiro. 

Q - 4 - Uma pessoa nos deu instruções sobre os cumprimentos adequados (pelos andromedanos) que devemos 

usar com todos os ETs. Os seres humanos que participam de uma função formal de um evento galáctico devem se 

apresentar primeiro: ficar de pé, inclinar-se, nunca tirar os olhos deles e dizer: "É a maneira e o costume de entrar 

no meu espaço que a permissão é solicitada". Está correto? 

- Nenhuma tensão de Andrômeda que conhecemos precisa de alguma introdução para você. Esta colônia é bem 

conhecida e eles podem solicitar o banco de dados da Comunidade Galáctica, ou através de algum monólito 

regional, qualquer informação relativa às suas sociedades. 

Q - 5 - Alguns zetas dizem que são telepáticos e podem sintonizar toda e qualquer mente humana na Terra! É 

possível? 

- O contato via telepatia com você não funciona nos dois sentidos. Eu posso ouvir sua resposta, mas você mal ouve 

minha pergunta porque seu cérebro não possui a ativação necessária para ativar totalmente essa função. Alguns 

humanos em seu planeta podem fazer isso porque há exceções em todo desenvolvimento, na verdade apenas 

algumas dezenas de pessoas. O controle mental de uma população por telepatia é uma utopia completa e 

totalmente infundada. 

Q - 6 - Mythi ... certamente você sabe que tipo de alienígenas sequestraram Betty e Barney Hill e se eram 

benevolentes ou não? 

https://www.youtube.com/watch?v=RCl2OwlScOw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=32
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- Sobre abduções, como eu disse, existem raças que usaram seu DNA para corrigir problemas de desenvolvimento. 

Existem raças Grey que fazem experimentos geneticamente cruzando-os com sua linha de humanóides, buscando 

uma raça mais forte fisicamente falando, e outros Greys, trabalhando para os reptilianos nessa mesma linha de 

pesquisa. Normalmente, eles coletam amostras de várias de suas cepas para essas experiências, mas geralmente 

tudo o que precisam são amostras. Seu governo fornece aos seres humanos a experiência da gravidez de híbridos 

em laboratórios mantidos em instalações subterrâneas. Eles os fornecem aos reptilianos, entre outras raças, que 

solicitam tal procedimento. Seu governo tem um departamento específico para isso, especialmente em bases 

subterrâneas na América do Norte. Após esses acordos, a necessidade de seqüestro de seres humanos por essas 

raças caiu quase a zero. 

Q - 7 - Esses alienígenas zeta dizem que seu planeta está morto há muito tempo e que vivem por meios artificiais 

há eras. 

- Nesta corrida, Zeta, nunca ouvi falar disso. As raças que vivem em naves espaciais porque perderam seus 

planetas é algo que não existe há muito tempo. Atualmente, a Comunidade Galáctica tem conhecimento para 

preparar planetas em áreas apropriadas dos sistemas solares para receber novos assentamentos ou realocações 

sem grandes problemas. Algumas raças como os krulianos vivem em seus enormes naves por opção; eles são auto-

suficientes em tudo o que precisam para a sobrevivência de sua sociedade. Você fornece um nome e uma história, 

mas é muito difícil identificar algumas dessas pseudo raças mencionadas sem nenhum detalhe relevante sobre 

elas. 

Q - 8 - A líder deste grupo permitiu que um implante fosse colocado dentro de seu cérebro. A razão dada ao líder 

pelo alienígena é porque um implante a ajudará a entender o que os Zetas estão dizendo a ela. Esse líder disse 

que os zetas disseram a ela que os humanos não deveriam se importar com esses implantes. 

- Não existe nenhuma corrida com o nome que você deseja planejar instalar naves de reconhecimento em sua 

população. Qualquer iniciativa desse tipo não seria permitida pela Comunidade Galáctica porque seria uma 

interferência direta na estabilidade da nova colônia. Quem quer que esteja citando essa possibilidade certamente 

está explorando possibilidades de rumores de seu próprio governo tentando esta técnica com seus cidadãos para 

controlar as massas. 

Q - 9 - Eles afirmam: “Da mesma forma, a engenharia genética realizada no passado na humanidade não é um 

segredo, e como engenheiros encarregados do atual salto da humanidade, temos tido conhecimento de todas as 

informações que desejamos nesta área!” É possível ? 

- Nenhuma raça será capaz de manipular os humanos da Terra geneticamente, não mais. Esse tipo de promessa 

não tem fundamento. A Terra atingiu um estágio em que a sociedade será declarada uma raça. Se outras raças 

viverem com você, aqui ou em outro lugar, criando híbridos, este será o resultado da sua entrada nesta nova 

etapa, onde sua corrida viverá com outras raças, sem nenhuma restrição ou imposição. 

Q - 10 - Devo ter medo desses alienígenas Zeta por não confiar neles e fazer muitas perguntas sobre seus motivos? 

Os Zetas vão me caçar ou qualquer outro humano que discorde deles? Dói-me pensar que não tenho nenhum dos 

meus pensamentos! Não temos proteção contra essa invasão? O que os bons alienígenas estão fazendo para 

impedir essa ação de intrometer em nossas mentes? 

- Sobre isso, acho que já respondi às perguntas anteriores. Nenhuma corrida irá interferir diretamente com você, 

então este é um ponto totalmente definido. Não há possibilidade técnica ou prática disso acontecer, porque você 

está sob a vigilância total de diferentes raças neste reinício do planeta. Não perca seu tempo se preocupando com 

isso. 

- Veja bem, todos vocês podem canalizar suas esperanças, acreditando no que querem. Quatro mil pessoas não 

são nada comparadas às centenas de milhões que ainda acreditam no céu e no inferno! 
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Q - Cindy pergunta, Mythi ... Os Krulianos foram convidados a estudar o sistema Nibiru para o benefício dos 

humanóides na Terra? Se a resposta for sim, explique o motivo. 

- Cindy, os krulianos trabalham para várias raças em nossas galáxias. Por milênios, eles participaram de várias 

ações de apoio à Comunidade Galáctica. A consideração que eles dão a todos os sistemas solares é sempre bem-

vinda, e eles valorizam isso. Ajudar no estabelecimento da primeira colônia humanóide oficial em seu sistema 

solar é antes de tudo uma honra para eles. 

Q - Cynthia pergunta, o que eu realmente gostaria de saber é se é possível entrar em contato com você, uma alma 

extraterrestre, nós mesmos e, se sim, como? Como a CB está fazendo isso e por que você não se comunica com 

nosso governo para dizer a eles o que está nos dizendo? 

- Cynthia, como expliquei anteriormente, meu contato com você é puramente informal; Respondo às perguntas em 

paralelo, estudando essa nova colônia liderada por minha curiosidade acadêmica. Teoricamente, eu não deveria 

ter esses contatos, mas como não estou tentando impressionar nenhuma nova filosofia, apenas respondendo às 

suas perguntas, não estou impedindo o contexto da minha missão, nem mudando a finalização desta nova Era. 

Não podemos entrar em contato diretamente com seus governos, porque eles não são considerados seus 

representantes legais perante a Comunidade Galáctica. Não temos licença para interferir em sua história, 

especialmente nos últimos tempos em que você deve provar que é uma raça consolidada, para unir essa colônia às 

outras comunidades. Somente quando os problemas começarem no próximo ano, podemos ter a ordem de 

interferir de alguma maneira. Não pergunte como, porque não posso responder neste momento por não ter essas 

informações. Na sua área, haverá mudanças, como em todo o planeta, mas é importante que você esteja ciente de 

que suas chances sempre dependerão da frequência da sua aura ou de si mesmo. 

Q - Zeta pergunta: existem humanóides proibidos de reencarnar por causa de um comportamento ruim ou ruim? 

Os maus serão punidos? 

- Zeta, ninguém é impedido de reencarnar; pelo contrário, são compelidos a fazê-lo por sua frequência de aura. 

Você poderia imaginar que um espírito que desfrutou de uma vida confortável nesse estágio atual se sentiria bem 

voltando à idade das trevas? Isso não seria um inferno particular? Ter os genes carregados de memórias 

subliminares e viver em um ambiente totalmente fora de contexto? Seria uma vida bem enojada com sua condição 

e estaria "pagando" com muitas encarnações para voltar a esse ponto novamente. 

Q - Zeta pergunta, também, que membros da família, como meus filhos e cônjuge, me seguirão até a nova 

frequência ou seremos separados para sempre fora de fase? Vamos nos reunir e nos reconhecer um dia na 

eternidade? Você sabe? 

- Zeta, se vocês se desencarnarem juntos, poderão ficar juntos durante o mesmo período de tempo na aura do 

planeta, a quarta dimensão. Nesse caso, você pode pelo menos escolher entre ir para o seu local de dever ou 

seguir os menos esclarecidos de sua família para uma área de menor frequência. Você pode optar por renunciar, 

pois tem certeza absoluta do que fará. Como todas as suas memórias estarão disponíveis na quarta dimensão, o 

que agora você pensa que vai querer pode ser muito diferente do que você faz quando pode ver seu caminho como 

um todo. 

Q - Carlos pergunta, eu gostaria de perguntar se é possível viajar no tempo para alienígenas ou qualquer outra 

raça que você conheça e, se sim, como? 

- Carlos, não sei como essa pergunta não foi feita antes. Você fez! Essa é uma pergunta muito comum que todos 

gostariam de fazer pelo menos uma vez na vida. Veja, o passado, como o termo diz, aconteceu. As únicas coisas 

que sobraram do passado são as imagens que viajam pelo espaço até que se dissipem e como frequências mentais 

que podem estar refletidas na aura do planeta, até que elas desapareçam também. De volta ao passado é uma 

teoria dos sonhos; Não é possível. Quando dizemos "viagem no tempo", significa o que acontece nas dobras de 

tempo e espaço geradas pelos portais de transporte. Quando você está a cerca de 400 anos-luz de distância e pode 
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ser transferido para cá imediatamente, em uma fração de segundo, você está viajando no tempo, no seu presente. 

O futuro e seu presente são uma linha de continuidade; não há tempo de viagem para o futuro porque o futuro 

será, ainda não. Não há viajantes do tempo para o passado e o futuro como você faz um romance, mas sim, há 

uma jornada no tempo presente sem tempo, independentemente da relação entre tempo e espaço envolvido. 

Quando você viaja entre sistemas de frequências muito diferentes, isso leva a disparidades, como 10 minutos no 

meu sistema, representando aqui dois meses ou dois anos em outro lugar; esse tipo de disparidade no tempo 

simplesmente não acontece quando você se transfere instantaneamente. isso leva a disparidades, como 10 

minutos no meu sistema, aqui representando dois meses ou dois anos em outro lugar; esse tipo de disparidade no 

tempo simplesmente não acontece quando você se transfere instantaneamente. isso leva a disparidades, como 10 

minutos no meu sistema, aqui representando dois meses ou dois anos em outro lugar; esse tipo de disparidade no 

tempo simplesmente não acontece quando você se transfere instantaneamente. 

Vídeo 32 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e dois - 11 de maio de 2011. 

Q - Um amigo pergunta: se o sistema Nibiru estiver atrasado, o cometa Elenin também falhará na interseção com 

a Terra em outubro? 

- Não posso nem ser apocalíptico, como disse, porque esse não é meu papel, não posso e não devo interferir em 

suas rotinas, mas o cometa que você chama de "Elenin" não será adiado, passará muito perto no próximo mês de 

outubro, aproximadamente . 50.000 km da Terra em sua rota real, pelos nossos cálculos. O problema é que o 

diâmetro deste cometa, com sua atmosfera de gases e rochas, é de aprox. 78.000 km, ou seja, sua atmosfera irá 

interagir com a sua e todos os seus satélites serão perdidos permanentemente. A interação da gravidade pode 

mover seus oceanos e placas tectônicas. Além disso, cruzará o cinturão de asteróides, coletando mais material 

com sua força de gravidade. Estamos acompanhando os desvios que podem estar em sua passagem pelo abeam 

de Marte. Pode divergir de várias maneiras, inclusive se afastando muito, mas, em vez disso, Se ele mudar 

aleatoriamente para direto ao seu planeta, duas naves espaciais dos Plêiades tentarão uma operação de 

emergência. Eles estarão à disposição para partir da base lunar para destruí-la somente nesta situação crítica, 

porque esta operação é extremamente arriscada e pode abalar todo o equilíbrio do seu sistema solar. O que 

restará será uma grande chuva de meteoros menores, que serão destruídos principalmente pela sua atmosfera, 

mas, mesmo assim, alguns meteoros chegarão ao planeta com menos força de impacto. Uma ótima chuva de luzes 

e poeira. Este plano foi aprovado pela Comunidade Galáctica. O que restará será uma grande chuva de meteoros 

menores, que serão destruídos principalmente pela sua atmosfera, mas, mesmo assim, alguns meteoros chegarão 

ao planeta com menos força de impacto. Uma ótima chuva de luzes e poeira. Este plano foi aprovado pela 

Comunidade Galáctica. O que restará será uma grande chuva de meteoros menores, que serão destruídos 

principalmente pela sua atmosfera, mas, mesmo assim, alguns meteoros chegarão ao planeta com menos força de 

impacto. Uma ótima chuva de luzes e poeira. Este plano foi aprovado pela Comunidade Galáctica. 

Q - Kurtiss pergunta, de onde os Vedas obtiveram suas informações? 

- Os Vedas foram visitados várias vezes por uma raça das Plêiades. "Brahman" era o nome dado a uma entidade 

chamada "Deus Cósmico", que na verdade era um representante da raça que originalmente era um 

desenvolvimento da "civilização Saxas" em uma colônia nas Plêiades, para a qual foram transferidas há mais de 

10.000 anos atrás. . Eles estiveram aqui várias vezes, estudando suas próprias origens, e em suas viagens os 

trouxeram diversos conhecimentos de escrita e filosofia, para o desenvolvimento de tribos, começando com isso, 

os primeiros registros de sua idade. 

https://www.youtube.com/watch?v=V26hhME7fHc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=33
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Q - Skyfox pergunta, você sabe alguma coisa sobre o vírus H1N1 que ainda está matando a humanidade? É um 

vírus que saiu de um laboratório humano ou tem algo a ver com reptilianos? 

- Skyfox, muitos dos vírus anunciados pelo seu governo são vírus comuns da gripe que já existem; este é um 

pretexto para a população ser vacinada com nanocomponentes de ativação remota trazidos por cientistas 

reptilianos, como mencionei antes. Não tome ou dê a seus filhos nenhuma vacina oferecida por seus governos. É o 

mesmo caso de engano usado com a explosão de dois edifícios na América do Norte, para justificar atos de 

exceção contra outro país que dispunha dos recursos necessários para sua economia. Infelizmente, a corrupção no 

seu planeta é uma das mais acentuadas que conhecemos. Não confie no seu governo e em seus associados. 

Q - Todor pergunta, Mythi, na resposta sobre Tsarichina, você disse que os atonianos doaram DNA para Atlântida 

e egípcios. Isso explica suas culturas altamente desenvolvidas. Os búlgaros antigos, chamados "protobulgaros", 

tinham um calendário há milhares de anos, mas esse calendário era e ainda é tão rápido quanto o calendário que 

usamos hoje. Então, quem e por que deu aos antigos búlgaros esse calendário e quem doou DNA para eles? 

- Todor, as tribos antigas caçam muito o conhecimento da época; era para eles um conhecimento que os tornava 

mais íntimos das estrelas e do divino. Calendários estelares foram dados a diferentes civilizações nos tempos 

antigos como presentes de "Deuses". Como os experimentos com DNA humano foram realizados naquela região, a 

possibilidade de que eles estavam interferindo no desenvolvimento de tribos locais é uma possível evidência de 

desenvolvimento de testes. Os atonianos usavam roupas que se assemelhavam aos deuses, que influenciavam 

muito a elite egípcia e impressionavam muito todas as tribos nativas da região. 

Q - Mythi, você pode olhar para este crânio. Foi encontrado na montanha Rodopi, na Bulgária, há vários anos. 

Cientistas de todo o mundo tentaram explorá-lo, mas não conseguiram. Todos os cientistas, de todos os países, 

concluíram que este crânio não pertence a nenhuma criatura deste planeta. Então, você poderia nos dizer se esse 

crânio pertence a um alienígena, de que tipo e por que estava aqui? 

- Sim, você encontrou um crânio insectoide antigo, sem saber exatamente qual raça, mas é um exoesqueleto de 

raça insectoide amigo de Gray, muito antigo. Deve ter sido o resultado de lutas entre antigos atonianos e 

reptilianos com seus amigos de algumas raças cinzas e seus aliados. Possivelmente com sorte, você encontrará 

alguns esqueletos reptilianos enterrados nesses mesmos locais. 
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Q - Frogger pergunta: existe apenas um universo ou, como alguns pensam, muitos universos que estão 

entrelaçados? Um "verso múltiplo"? 

- Frogger, sim, existem multiversos, a quarta geração tem seu próprio universo, paralelo ao nosso. Existem outros 

universos na terceira dimensão como nós, aos quais estamos ligados pelo poder de equalização dos buracos 

negros. E com estes, há também a quarta dimensão deles. Existem viajantes inter-universais da terceira e da 

quarta dimensão; há muito o que aprender, mas uma coisa de cada vez. Existem portais especiais entre diferentes 

universos que se comunicam. Sociedades muito esclarecidas que mantêm relações inter-universais entre suas 

dimensões. Este é um assunto longo, e você terá milhares de anos para entender. É uma conseqüência direta do 

desenvolvimento. 

Q - Frogger pergunta: quais são as formas / tipos mais antigos de humanóides conhecidos que existem no 

universo? 

- Essa é uma pergunta difícil de responder. Os Padres Velhos são uma das raças mais antigas de humanóides, se 

não a mais antiga de nosso universo, passaram da terceira para a quarta dimensão muitos bilhões de anos atrás. 

E, como eles, mais raças "iluminadas" passaram da terceira para a quarta dimensão para cada ciclo universal. Eles 

não precisam mais encarnar na terceira dimensão para se desenvolver; é para eles um passado distante. 

Q - Argentina pergunta, eu vi vídeos dizendo que liberamos dimetiltriptamina durante o sono em pequenas doses 

e uma vez que começamos a morrer. Eu tentei essa substância extraída como alucinógeno e senti que visitei uma 

dimensão diferente ou visitei com meu espírito. Minha pergunta, suponho, é qual o papel dos medicamentos 

alucinógenos com diferentes dimensões ou com o seu espírito? 

- Argentina, o sono é um estado de desapego de suas funções secundárias na primeira série, ou seja, você mantém 

as funções vitais, alguns sistemas de alerta e desconectado da realidade para relaxar o corpo. Quando isso 

acontece, você fica naturalmente vulnerável ao funcionamento livre do seu cérebro, compilando os eventos e 

ansiedades do seu dia a dia. Nesse estado, você pode receber mensagens subliminares mais facilmente, mas, por 

estar quase inconsciente, dificilmente lembrará essas mensagens com a clareza de que gosta. Tomar 

medicamentos que alteram sua capacidade de atividade cerebral pode levar a estados fora da realidade, onde seu 

cérebro gera sensações e cria situações que não são bem reais. Você só pode ter visões corporais extras autênticas 

com seu corpo, livres de interferências químicas, porque você estará realmente no controle, não os produtos 

químicos indutores. Você pode fazer isso com exercícios de concentração, canalização de energia cósmica, entre 

outras técnicas, mas nunca com elementos químicos. 

Q - Ahnic pergunta, já que a religião como um todo não se baseia em fatos; qual é o problema dos gays ou da 

homossexualidade? Sei que você mencionou acasalamento e relacionamentos em uma discussão passada, mas 



 
108 

esse problema ou questão nunca surgiu. Quero saber se é uma anormalidade humana que precisa ser eliminada 

como câncer e outras doenças, ou é algo natural que não é realmente compreendido? 

- Étnico, as tendências sexuais de cada um são resultado do ambiente e de estímulos mentais pessoais. A 

tendência sexual não é mais ou menos importante do que qualquer tendência dos seres humanos. O importante é 

que uma sociedade saudável saiba conviver com as diferenças. Para o efeito e desenvolvimento do halo, não 

importa a tendência sexual. Isto não é uma doença; é apenas um estado de espírito. 

Q - Noelly pergunta, minha pergunta tem a ver com o tipo sanguíneo Rh negativo. De onde veio? O fator Rh 

negativo beneficia a humanidade? Se sim, como isso se beneficia? 

- Noelly, o fator negativo de RH humanóide é uma constância em extraterrestres humanóides. Algumas variantes 

de RH aconteceram aqui no planeta Terra estritamente causadas por mudanças químicas e físicas em certas 

regiões, como variações genéticas de experimentos feitos por diferentes raças aqui no planeta. O RH negativo é 

uma constante que não pode ser clonada ou sintetizada e tem propriedades específicas desde as primeiras 

manipulações genéticas no planeta. Outros fatores de UR podem ser induzidos, a menos que sejam UR negativos. 

Na próxima Era, todos nascerão com um fator RH negativo. 

Q - Boris pergunta: todos na sua sociedade são como você? E você tem pessoas "menos boas", que levam mais do 

que precisam? Existe crime no seu planeta? 

- Bem, Boris, como em toda sociedade, há quem queira menos responsabilidade, procurando posições em que 

possa dedicar mais tempo ao seu gosto pessoal, e também o contrário, como eu, de arriscar a aventura em 

missões fora das colônias. Nós respeitamos a tendência de cada um. Quando qualquer pedido é maior do que ele 

deveria, tentamos verificar se ele realmente não precisa do que solicitou ou se é por uma boa causa. Isso não 

acontece há muito tempo. Não há crimes em nossas colônias, definitivamente não. 

Q - Skyfox pergunta: você foi informado de que uma mãe humana é tão apegada à alma e à mente do filho que ela 

poderia fazer qualquer coisa para proteger o filho? Até morrer por isso? Você tem o mesmo vínculo familiar em 

seu planeta? 

- Veja, Skyfox, o instinto maternal que você está descrevendo não é uma característica inerente apenas aos seres 

humanos, é inerente a todos os mamíferos, um instinto natural para preservar as espécies que vão além do medo 

de arriscar suas vidas para proteger os filhotes. Isso em humanos se estende para o próximo; essa é a diferença de 

ser inteligente sobre esse recurso. Você protege qualquer criança em perigo, não apenas a sua. Em nossas 

sociedades, funciona da mesma maneira, com uma diferença. Não há senso de posse ou superproteção; eles são 

livres para escolher os caminhos que moldarão seus personagens e tendências de vida. Qualquer criança é bem-

vinda a qualquer lar. Os membros de nossa equipe que têm filhos sabem que, se por infelicidade, não voltarem ao 

planeta, seus filhos terão o amor e o cuidado de todos que os receberem. 

Vídeo 33 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e três - 12 de maio de 2011. 

Q - Frogger pergunta, é um "padrão" evolutivo que todos os seres tecnológicos sejam apenas humanóides? Ou 

seja, quaisquer seres que evoluam a capacidade de viajar pelas estrelas precisam ser humanóides para poder 

desempenhar as funções necessárias para isso? 

- Frogger, isso não é verdade. Ser humanóide não é um pré-requisito para se ter inteligência. Reptilianos, 

golfinhos, insetos não são raças humanóides e, em alguns casos, seres altamente inteligentes. Existem raças de 

descendentes de insetos que desenvolveram inteligência lógica, muito antes do humanóide. Eles não tiveram o 

mesmo rápido desenvolvimento de humanóides devido ao anacronismo inerente às características físicas de suas 

raças. Mas você conhecerá diferentes raças descendentes de insetos quando seus amigos estiverem integrados à 

Comunidade Galáctica. Eles viajam muito bem com suas naves espaciais por todas as galáxias. 

https://www.youtube.com/watch?v=dWrS6fkZ_rM&list=PL367DBA4B8836F09B&index=34
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Q - Panos pergunta, nosso povo dos governos que se beneficia escravizando milhões de povos, por que eles estão 

fazendo isso conosco? Apenas pelo dinheiro ou outra coisa que nem podemos imaginar? Qual a sua opinião sobre 

tudo isso? 

- Panos, desde que as primeiras tribos foram introduzidas em seu planeta, as diferenças inter-raciais levaram a 

regimes de escravidão. Na maioria das vezes, os machos eram removidos e as fêmeas levadas ao trabalho e 

forçadas à procriação. Isso acabou por amálgama de várias raças no passado, com os híbridos se tornando 

subservientes. Ao longo dos tempos, o conceito de escravidão foi realizado por suas elites, ansiosas por lucros e 

poder, sempre apoiadas por sua igreja. Ainda hoje, suas elites mantêm o sistema feudal de governo, onde 

manipulam as massas à vontade de suas necessidades. Você, as pessoas simples, são peões. Você está iludido por 

lutar por uma bandeira falsa, onde estará morrendo pelos interesses da elite dominante, e não por ideais 

previamente divulgados. A maioria de vocês não consegue identificá-lo, e você estava tão bem condicionado pelos 

tempos que hoje quase todos perderam a capacidade de discernir. Você é manipulado para mantê-los no poder, os 

representantes que eles querem, como fantoches em um circo teatral. A única maneira de se livrar desse ciclo 

vicioso é o processo que está por vir. Interprete isso como uma bênção, finalmente o fim da escravidão. 

Q - Um amigo pergunta: Mythi, sabendo que existem sociedades muito mais avançadas que as suas, existe a 

possibilidade de você estar errado, porque lhe falta o nível de sabedoria necessário para ser preciso em suas 

respostas? 

- Amigo, o desenvolvimento de qualquer raça passa por estágios de entendimento. Não funciona para você tentar 

explicar o funcionamento do seu celular a um índio que mora na selva. Há muito conhecimento prévio necessário 

antes que ele possa começar a entender. Seria necessário um longo aprendizado para uma nova civilização, para 

que isso pudesse acontecer. Você deve ter paciência para começar com a lâmpada para um dia chegar ao satélite. 

Não adianta você se comunicar com seres muito mais avançados do que a capacidade do seu cérebro de entender 

a lógica. Seja paciente; dê a si mesmo o tempo necessário para que o conhecimento flua naturalmente em seu 

desenvolvimento. Eu posso entender certa lógica de seres muito avançados, mas isso não é muito útil para mim 

porque eles não sabem que eu posso aplicá-la imediatamente ao meu desenvolvimento, já que não posso fazer 

sentido o suficiente para ser entendido corretamente, ainda não tendo atingido esse estado de espírito. O 

significado da minha veiculação é compreendido? 

Q - Ahnic pergunta, Mythi, gostaria de saber quais são as conexões entre os egípcios, Dogons e as pessoas do 

sistema Sirius Solar. É aqui que os africanos vêm ou somos indígenas neste mundo? 

- Étnicos, negros africanos eram a semeadura de uma antiga cultura anfíbia reptiliana de um planeta em Sirius. 

Eles trouxeram os vários segmentos de humanóides que já estavam acostumados a seus planetas com condições 

confortáveis para os reptilianos, para criar colônias humanóides de trabalhadores que seguem seus projetos para 

desenvolver tarefas para a preparação de áreas para futuras colônias. Os reptilianos desfrutam de pontos 

quentes, e a África foi escolhida por eles para o início da colonização. Estamos falando de 7500 anos atrás. Como 

essa colônia já foi designada para ser uma colônia humanóide, houve uma luta para expulsar os reptilianos. As 

pessoas que lutaram contra os reptilianos eram atonianos de Andrômeda, que estavam protegendo as colônias 

humanóides em desenvolvimento, especialmente o início da colônia egípcia. Eles foram assistidos por unidades 

das Plêiades que monitoravam outras colônias no planeta. As raças negras dos humanóides não faziam parte do 

conjunto de DNAs trazidos ao planeta para os primeiros assentamentos, mas eram trazidos de locais conhecidos 

por essa cultura antiga reptiliana. É um segmento totalmente diferente de DNA. Após a expulsão dos reptilianos, 

essas raças negras podem ser organizadas em tribos e se espalhar pelo continente africano. 

Q - A amiga Elizabeth pergunta, e a música? Que tipos de música existem no universo? 

- Elizabeth, a música é uma constante no universo. Todas as raças apreciam qualquer tipo de música, cantada e 

orquestrada. Atualmente em sociedades como a minha, as músicas são todas "eletrônicas", como você as chama. 

Não há muitos instrumentos para tocar, mas os criadores de boas músicas são muito bem vistos. Eu realmente 

aprecio sua música tocada no piano, órgão e violino; você tem bons criadores de música. 
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Q - Kiouji pergunta: como você sente a diferença entre o mal e o bem? Como você sabe que seus líderes não estão 

manipulando você ou que tudo o que eles dizem é verdade? Veja bem, muitos americanos acham que seu 

governo é bom para eles. 

- Você pode sentir, estudar para entender e ser capaz de julgar. Se você não pode saber de antemão se um líder é 

bom ou não, pode ver o que ele está fazendo e se rebelar contra o que considera má conduta. As aberrações de 

conduta de líderes e representantes de uma cultura são causadas e incentivadas pela omissão dessa cultura como 

um todo. Quando tudo está indo muito bem para uma nação e muito ruim para o vizinho, é um sinal de que algo 

está muito errado. O crescimento de qualquer nação em detrimento de outras é como uma doença para uma 

sociedade que compartilha o mesmo planeta. Esses cidadãos americanos sabem exatamente o que seu governo 

está fazendo com outras pessoas, o que é "bom" para elas. Eles realmente preferem não pensar nisso, porque não 

se sentem diretamente culpados pelos erros dos líderes e representantes que escolheram. 

Q - Vikram pergunta, Mythi, tenho um amigo que afirma poder ver auras. Ele sabe não apenas a cor, mas também 

o tamanho da aura de uma pessoa. Ele disse que uma vez que uma pessoa é espiritualmente iluminada o 

suficiente, ela pode reencarnar à vontade em qualquer lugar do universo que corresponda à sua frequência? Ele 

também disse que, com muito controle sobre sua mente, você pode se libertar dos ciclos de nascimento e morte e 

tornar-se um com o universo e apenas reencarnar em seu desejo? Ele também disse que é possível recuperar suas 

memórias de vidas anteriores, já que uma parte de nossa essência está na 4ª dimensão quando estamos 

dormindo. 

- Vikram, existem pessoas sensíveis que podem eventualmente ver parte da frequência da aura quando 

concentradas. Se você desencarnar e entrar na quarta dimensão, e se já é um ser com plena consciência de sua 

sequência de desenvolvimento, sim, terá a chance de escolher entre as sociedades que estão em sua frequência 

reencarnar. O controle da mente não permite que você estacione e decida não reencarnar; a sequência de 

desenvolvimento existe apenas em sua reencarnação. Se ele é um ser inteligente, não vai querer estacionar 

enquanto seus amigos e conhecidos continuam se desenvolvendo. Quando a mente está relaxada, dormindo, é 

possível que você receba dados enviados por alguém, mas não terá controle de sua mente para acessar seus dados 

na quarta dimensão; você estará dormindo. 

Q - Beastman pergunta, então outros sistemas no universo têm tempo mais rápido e mais lento? 

- É praticamente isso. Como existe uma frequência de vibração de um sistema, você tem um relógio orgânico do 

sistema que impulsiona todo o cérebro funcionando. Quando estamos em um local com uma frequência muito 

diferente da nossa, tudo pode parecer mais lento ou mais rápido, e precisamos nos adaptar ao site para nos 

relacionarmos com as pessoas locais. O tempo também varia em locais diferentes no que diz respeito à rotação e 

revolução dos planetas em torno de seus respectivos sóis. É como poder sair no meio de uma conversa depois de 

uma pergunta, tomar um banho e voltar a tempo de ouvir a resposta. Muito estranho às vezes. 

Q - Spyke pergunta, Mythi, é promissor que os krulianos serão capazes de desacelerar Nibiru? Se sim, por favor 

explique! 

- Spyke, o sistema Nibiru está sendo lento. Mas, dependendo do que acontece com a rota do "cometa Elenin, ou se 

ele causa um evento de grandes proporções, eles podem optar por ignorar o sistema Nibiru totalmente fora do 

sistema solar e depois redefinir a rota original. Este é um plano. , o que ouvimos dizer que não é oficial.Os 

cientistas da Comunidade Galáctica dificilmente mexem nos corpos celestes, mas este pode ser o caso em que eles 

precisam abrir uma exceção.Como eu disse, estaremos monitorando a entrada do cometa em seu plano orbital 

para avaliar as possibilidades. 

Q - Jonathan pergunta: por que existem naves espaciais leves? É verdade que estes são de alienígenas de alta 

vibração e por que existem naves espaciais metálicas, triangulares e em forma de charuto? É verdade que eles são 

de vibrações mais baixas, como reptilianos e dracs? Por que os Plêiades, como Colleen Thomas, agora estão 

aparecendo como denunciantes? Ela é uma verdadeira mensageira das Plêiades? 
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- Jonathan, quando as naves espaciais parecem iluminadas, é o campo de força que você realmente vê. Isso não 

tem nada a ver com a frequência de vibração da corrida que a está usando. Como expliquei, existem vários 

desenhos de naves espaciais; cada corrida torna o design adequado às suas necessidades ou tendências culturais. 

Existem corridas que ainda usam naves espaciais secundárias com motores auxiliares a jato para auxiliar nas 

manobras, porque é tradição para seus pilotos. Você pode ver a chama descarregar quando estão navegando em 

baixa velocidade. Não confunda todas as raças reptilianas. Você não pode generalizar. Existem raças reptilianas, 

bem como raças cinza, avançadas e de boa índole. Eles não concordam e não se relacionam com essas raças 

problemáticas. Houve e ainda existem raças agressivas em seu próprio planeta, assim como os mongóis, vikings, 

entre outros. Você ainda tem suas máfias e seus governos agressivos e tirânicos em seus próprios países. Se 

julgássemos todos vocês por eles, a raça humana seria uma doença a ser erradicada. Com relação às Plêiades, eu 

já disse que não há contatos ou porta-voz, autorizados ou conhecidos por nossos companheiros Plêiades neste 

momento. 

Vídeo 34 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e quatro - 12 de maio de 2011. 

Q - Skyfox pergunta, Mythi, por favor, deixe-nos saber sobre a recente atividade da nave espacial ao redor da 

Terra. Fui informado de que muito mais naves espaciais alienígenas estão chegando à nossa Terra nos últimos 2 

dias. O que está acontecendo? Por que cada vez mais naves espaciais alienígenas estão se aproximando? Nos 

últimos 2 dias, avistamentos de OVNIs estão ficando cada vez mais claros nos céus da Terra. Itália, Canadá, 

Austrália, Reino Unido, EUA, Holanda, Suécia. Tudo em um dia. Devemos nos preparar para uma divulgação 

alienígena muito em breve por si mesmos e não por nossos governos? Todos vocês estão prontos para nos 

revelar? 

- Skyfox, realmente, após a operação que está sendo realizada pela Comunidade Galáctica focada nessa colônia, 

várias corridas entre voluntárias e curiosas, venha aqui colocando muitos naves e tripulações a serviço da 

Comunidade. Vários naves seguem o cometa quando ele se aproxima e tentam participar da ação das Plêiades, 

caso seja necessário. O gateway lunar está mais ocupado do que nunca. Temos 16 naves espaciais; as Plêiades, 37; 

Arcturianos, oito grandes naves; Aldebaranos devem totalizar 20 naves; 18 naves reptilianos que estão na 

América do Norte; 12 naves para resgatar a Base Antártica; 17 naves que são das bases de Camelopardalis em 

Saturno, além de alguns naves grandes de Sirius estão perto do seu sol. Os outros são de sistemas solares vizinhos 

aqui em sua galáxia. Esta semana, deve haver mais de 600 naves espaciais estrangeiras navegando em seu 

sistema solar. Essa atividade deve aumentar à medida que o cometa entra em órbita do sistema. Acredito que se 

algo realmente catastrófico acontecer, haverá uma ajuda em peso de pelo menos 800 naves espaciais, ajudando 

os sobreviventes das comunidades. Pode haver acidentes com seus satélites e algum outro evento isolado. Está 

muito ocupado para um pequeno planeta. Manterei você informado. 

Q - Mito, temos mais de 80 perguntas focadas nos movimentos tectônicos e no aumento da atividade vulcânica do 

planeta. Existem previsões? 

- Amigos, a atividade vulcânica dessa desestabilização no sistema solar aumentará exponencialmente. Tente ficar 

longe das áreas vulcânicas, se puder. O anel de fogo do Pacífico está literalmente caindo; a tendência será uma 

grande atividade vulcânica em todo o perímetro, no Japão, na Nova Zelândia e na costa oeste da América do 

Norte. A Europa, como massa terrestre, está sendo pressionada mais abaixo pela linha de falha do Atlântico e pela 

abertura das grandes linhas de falha do Polo Norte. A maior sequência de eventos está prestes a começar a 

qualquer momento. O campo magnético está ficando mais fraco e há falhas de campo em várias regiões. O 

bombardeio de energia cósmica que não foi detectado anteriormente, agora está sendo sentido com grande 

intensidade. Não importa em que região do planeta você seja, evite a exposição à luz solar prolongada; as 

radiações ainda não são classificadas por seus cientistas, o que pode diminuir bastante a resposta à estimulação 

nervosa. Esses feixes secundários de energia nunca estiveram presentes em larga escala antes devido à proteção 

do seu campo magnético. Apenas para reforçar a idéia para você, o campo magnético do planeta passará pelo 

https://www.youtube.com/watch?v=blZ45WJLCi4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=35
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zero antes de reverter; sombra será o único lugar seguro para se manter saudável. Grandes tempestades e 

torrentes ocorrerão, causadas por esses bombardeios de radiação cósmica que se intensificaram em sua 

atmosfera desprotegida. O óxido de alumínio disperso nas regiões do planeta por pulverização aérea está 

ajudando essas energias a se concentrarem em certas camadas e desestabiliza completamente o clima nessas 

regiões. O grande acúmulo de nuvens e tempestades impede a aproximação de corpos celestes monitorados por 

sua população e astrônomos amadores, 

Q - Mythi, você respondeu uma pergunta sobre a possibilidade de visita espiritual de um parente falecido; este 

era um conhecido da pessoa que fazia a pergunta. Você disse que considerava a alma humanóide como uma bolha 

de ar correndo para alcançar a superfície da água. Nossas almas não precisariam voltar a esse plano de existência. 

Então eu acho que seguiria que todas as imagens espectrais de "caça aos fantasmas" no filme e nos EVPs são 

produtos de mentes hiperativas? 

- Veja, ninguém realmente estando lá é uma situação comum, mas quando muitos cérebros estão fixados em algo 

que eles realmente acreditam existir, eles podem, com base na condição de energia quântica aplicada, que se 

materializa na forma de silhuetas tênues de fumaça plasmática de figuras, objetos ou pessoas. As moléculas de 

vapor ou poeira no ambiente podem ser agrupadas pela força mental conforme o esperado e depois de algum 

tempo se dissipa. Em algumas doutrinas, essa forte condensação é chamada ectoplasma. 

Q - Boris pergunta, você diz que não precisamos temer Nibiru e suas consequências (10% de vida) porque todos 

reencarnaremos aqui ou em outros lugares e continuaremos nosso crescimento. Por que você tenta nos ajudar a 

desviar os cometas ou destruí-los? Se todos reencarnarmos, não importa quantos estão mortos ou vivos após o 

processo de 2012. Direita? 

- Boris, se 10% continuar, isso significa que deve haver uma sociedade para manter entre 600 e 700 milhões de 

pessoas, nascidas e moribundas, equilibrando a relação entre habitantes do planeta. Muitas pessoas teriam que 

sobreviver para receber aqueles que desencarnaram na freqüência correta e renascerão na Nova Terra. Este ciclo 

deve ser mantido. Dependendo das futuras tecnologias implantadas, o planeta pode mais uma vez receber 10 

bilhões de pessoas sem impacto ecológico. A estimativa de desviar ou não Nibiru, mudando a história dos eventos, 

pesará sobre a responsabilidade da Comunidade Galáctica e de seus cientistas, sempre pensando no equilíbrio 

futuro da nova colônia. 

Q - Gostaring pergunta, todos os dias eu vejo os mesmos números mestres, como 33, 44, 55, 22, 11 ... às vezes até 

com três dígitos, como 444 333 555 666 ... Por que e quais são as implicações da vida real dessa experiência ? Um 

professor mencionou certa vez que algumas pessoas são mais sensíveis a mensagens subliminares de algum tipo 

... Mas eu estou me perguntando se esse tipo de mensagem é dada a tipos específicos de pessoas com alguma 

intenção? 

- Veja, Gostaring, o sistema de numeração é subliminar para todas as raças. Não importa a raça ou origem, seja 

humanóide ou não, incluindo descendentes de insetos. Todos os portões estelares são baseados em conjuntos de 

números iguais por região de operação. Um portal para a rota longa numerada 33:33 se comunica com qualquer 

portal 33:33 em qualquer galáxia. Os portais regionais dos sistemas solares são numerados 333 ou 444, etc ... O 

portal 333 de um sistema solar está sintonizado com todos os portais 333 instalados em sua galáxia específica. 

Devido ao movimento de naves, um grande sistema solar com centenas de planetas possui de quatro a seis canais 

de portais. Seu sistema não possui um portal regional, pois ainda não possui nenhuma comunidade que exija seu 

uso. Seu sistema solar possui um gateway intergaláctico, instalado pela Comunidade Galáctica em sua Lua, para 

permitir a criação desta nova colônia humanóide, permitindo que civilizações de outras galáxias ajudem na 

criação dessa colônia. Um dia a Terra solicitará um portal regional no sistema solar, quando você iniciar suas 

atividades fora do planeta. O portal 11:11 é específico para a quarta dimensão em qualquer lugar do universo, um 

tipo totalmente diferente de portal, um portal de almas. Representa a passagem para frente e para trás entre as 

duas dimensões. Eu acho que você vendo a coincidência dessas seqüências de números está de alguma forma 

ligada à sensibilidade de sentir a frequência de operação dos portais locais. Os portais locais são de curto alcance, 



 
113 

gerados por naves-mãe para operações regionais e podem ser sentidos por indivíduos sensíveis. Muitos portais 

locais são abertos por breves períodos de tempo em seu planeta diariamente. As naves espaciais que chegam ao 

perímetro sintonizam os portais da Base Antártica para o movimento de suas naves espaciais de apoio todos os 

dias. Os dez canais de transporte local estão sempre ativos e disponíveis para quem chega ao planeta. 

Q - Rico pergunta: existem seres humanos andando na Terra agora que estão tendo visões ou experiências de 

Deja-vu que se tornam realidade, e alguns dizem ter DNA de 12 fios apenas que está adormecido em seus corpos 

apenas esperando para serem ativados?  

- Rico, a ativação de partes do seu DNA geralmente é inerente ao ambiente em que você vive. Na freqüência atual 

0 do planeta, é impossível ter maior ativação da estimulação cerebral e subsequente gestação de novos seres com 

DNA mais funcional. Esta é uma evolução que sua raça passará neste novo estágio de desenvolvimento. Algumas 

pessoas circulam pelo planeta com mais discernimento do que outras como resultado da hibridação. As Plêiades 

há muito tempo fazem esse tipo de experimento para avaliar os resultados de seu desenvolvimento futuro. Eles 

escolhem uma residência em que já sabem que a vontade do casal é ter um filho. Eles estabelecem um campo de 

frequência que envolve a casa o tempo todo que a mãe gera o filho, simulando localmente o campo de frequência 

do próprio planeta. A partir desta gravidez, nascerá uma criança que você chama de "índigo". Ou seja, com uma 

ativação mais completa do DNA em sua formação. A partir da nova frequência do planeta, você terá uma nova 

geração muito especial. 

Q - Smielle pergunta, eu gostaria de perguntar se você conhece os reais efeitos e benefícios da planta de cannabis. 

Smielle, acho que sei do que você está falando. As plantas que contêm algum tipo de álcalis são usadas como 

relaxantes naturais, inclusive em nossas colônias. Nós os usamos na forma de chás. Aqui você costuma fumar 

essas plantas secas, mas o chá teria o mesmo efeito. Qualquer elemento químico quando usado em excesso, 

mesmo que natural, pode se tornar um problema. O uso indiscriminado de alcalóides relaxantes pode causar 

desatenção e acidentes. Flores e plantas com certos alcalóides sendo usados com responsabilidade podem ser de 

grande valor para combater o estresse e a ansiedade. 

Q - Katima pergunta, eu gostaria de saber sobre outro som misterioso que foi relatado em 10/05/11. O som que as 

pessoas descreveram ouvir era semelhante a um boom sônico. Este barulho foi ouvido em uma região enorme na 

Virgínia! Um homem relatou que até sua banheira de hidromassagem se deslocava mais de 15 cm do local 

original! Os cientistas não têm idéia do que era o barulho. A NASA disse que era um possível meteorito. (Eu não 

acredito no relatório da NASA!) Você pode me dizer se estes eram os Arcturianos ou um grupo diferente de 

alienígenas? Os alienígenas instalaram outra base de pesquisa? Em caso afirmativo, quantas bases de "pesquisa" 

elas precisam? Existe ainda outra razão para essas atividades alienígenas? Sons como esse tipo se tornarão mais 

frequentes a partir de agora? 

- Katima, como eu disse, havia uma base submarina instalada na região, e as "naves espaciais tubulares" dos 

Arcturianos são um pouco barulhentas, tanto quando flutuam como estáticas quanto quando se afastam da 

atmosfera. Na base no meio do Atlântico, não faz diferença, mas perto das áreas urbanas, eles acordam muitos 

moradores durante as noites de operação. Essa base não deve ficar lá por muito tempo; a região ficará 

desestabilizada em breve. 
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CB Obs .: Raça Arcturiana, bem, esse cara gordo e simpático foi o mais próximo que pude obter uma ilustração das 

raças de Arcturian. Existem várias variações no tamanho do focinho, dependendo da tensão da colônia, mas isso é 

realmente muito parecido com um deles. 

Esta é uma assembléia que usa um antigo ancestral de sua raça, eles também emitem sons, mas se comunicam 

telepaticamente sem problemas e também são bem-humorados. Após milhões de anos de desenvolvimento, eles 

são realmente mamíferos humanóides de sangue quente como nós (muito mais avançados, é claro). CB 
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Eles têm braços e pernas. O esqueleto deles se desenvolveu a partir de espécies anteriores para os nossos 

golfinhos. Nossos golfinhos nunca deixaram a água tão desenvolvida de outra maneira. Como você pode ver, as 

matrizes das raças tinham 4 membros e cinco dedos em cada um. 

 

Vídeo 35 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e cinco - 14 de maio de 2011. 

Q - Gostaring pergunta, os futuros mapas do mundo dos EUA são baseados nas visões de alguns indivíduos 

proféticos. Eles estão próximos do futuro possível e, em caso afirmativo, como é possível fazê-lo? Provavelmente 

https://www.youtube.com/watch?v=W6DJaLTDzT8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=36
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não com a ajuda dos Seres Azuis ou da Luz, porque não há interação entre os seres de terceira e quarta dimensão. 

Então, com a ajuda de alienígenas? Se sim, algumas raças saberiam o que aconteceria com a Terra muito tempo 

antes de acontecer com alguma precisão? 

- Gostaring, a conduta do desenvolvimento de colônias humanóides foi catalogada por bilhões de anos. Muitas 

corridas começaram exatamente da mesma maneira que você. A maioria das coisas que você faz é quase um 

processo repetitivo do que aconteceu antes com outras colônias. Quase tudo repetido em ciclos é muito 

semelhante. Quando os espíritos encarnam em um nível menos avançado para ajudar o planeta de alguma forma, 

eles são chamados de pioneiros culturais; eles são voluntários no processo evolutivo das colônias humanóides. 

Existem departamentos especiais para voluntários na quarta dimensão. Para serem mais avançados, incorporam 

funções cerebrais muito mais liberadas do que a média da sociedade em que participarão. Estes são os grandes 

físicos, filósofos, inventores, alquimistas e profetas, porque eles já conhecem essas informações de várias outras 

experiências semelhantes em missões anteriores. Esse conhecimento e informação fluem facilmente quando eles 

encontram os mesmos desafios. As coisas só saem do curso normal quando há algum tipo de interferência externa 

não programada, como a associação de reptilianos com seus governos. Isso pode interferir irremediavelmente na 

história da colônia. Infelizmente, nada pode ser feito sobre isso porque eles receberam o convite especial de seus 

principais governos e igrejas para comparecer ao mundo como convidados oficiais. Estamos todos aqui para 

minimizar essas conseqüências e, se necessário, intervir com os reptilianos, caso as coisas saiam do controle. As 

coisas só saem do curso normal quando há algum tipo de interferência externa não programada, como a 

associação de reptilianos com seus governos. Isso pode interferir irremediavelmente na história da colônia. 

Infelizmente, nada pode ser feito sobre isso porque eles receberam o convite especial de seus principais governos e 

igrejas para comparecer ao mundo como convidados oficiais. Estamos todos aqui para minimizar essas 

conseqüências e, se necessário, intervir com os reptilianos, caso as coisas saiam do controle. As coisas só saem do 

curso normal quando há algum tipo de interferência externa não programada, como a associação de reptilianos 

com seus governos. Isso pode interferir irremediavelmente na história da colônia. Infelizmente, nada pode ser 

feito sobre isso porque eles receberam o convite especial de seus principais governos e igrejas para comparecer ao 

mundo como convidados oficiais. Estamos todos aqui para minimizar essas conseqüências e, se necessário, intervir 

com os reptilianos, caso as coisas saiam do controle. nada pode ser feito sobre isso porque eles receberam o 

convite especial de seus principais governos e igrejas para comparecer ao mundo como convidados oficiais. 

Estamos todos aqui para minimizar essas conseqüências e, se necessário, intervir com os reptilianos, caso as coisas 

saiam do controle. nada pode ser feito sobre isso porque eles receberam o convite especial de seus principais 

governos e igrejas para comparecer ao mundo como convidados oficiais. Estamos todos aqui para minimizar essas 

conseqüências e, se necessário, intervir com os reptilianos, caso as coisas saiam do controle. 

Q - Mythi, sobre os portais de transferência, isso permite qualquer corrida para qualquer tipo de especulação? 

Ninguém tem controle sobre isso? É portas abertas? 

Acho que já respondi isso. Mas veja, aqui no seu planeta, quando um avião faz uma rota com paradas nos 

aeroportos, ele precisa ter um plano de voo e se comunicar com quem controla seu espaço aéreo, certo? Com os 

portais, funciona da mesma maneira. Os naves têm que ter umpermissão passe para viajar nesse ramo específico 

de portais. Quando o plano de viagem é comunicado ao controle, o código do nave terá livre acesso aos portais 

correspondentes durante a missão relatada. Quanto maior o número do portal, mais tráfego simultâneo ele 

suporta, por exemplo, o sistema 22:22 intergaláctico ou 222 regional suporta menos tráfego do que o canal acima, 

33:33 ou 333, e assim por diante. Todos os naves que circulam são registrados e, se acontecer alguma coisa, é fácil 

identificar o agressor. Alguns naves conseguem enganar o sistema algumas vezes com códigos falsos, mas acabam 

sendo detectados e confiscados com cargas roubadas. Existem complexos de hospitais prisionais tentando 

reabilitar esses indivíduos de caráter questionável. 

Q - Furling pergunta: a Comunidade Galáctica possui um Tratado de Planetas Protegidos para proteger outros 

planetas da invasão? Se sim, a Terra está incluída? 
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- Veja, Furling, a Comunidade Galáctica é um conselho de planetas e suas sociedades. É sempre um por todos e 

todos por um, no que diz respeito à defesa. Quando existe um problema em qualquer colônia que é impossível de 

ser resolvido por si só, a Comunidade Galáctica pode contar com todas as frotas de planetas disponíveis na região 

para apoiar essa colônia com problemas. O poder da resposta é muito forte. A Terra, quando se tornar parte do 

conselho, será incluída nesta rede de proteção comum a todas as sociedades aprovadas. Atualmente, a Terra está 

com um nível de "proteção colonial", uma colônia em desenvolvimento, que pode ou não ter sucesso. Existem 

algumas sociedades mais diretamente envolvidas na proteção das colônias, como a maioria daquelas já citadas 

por mim em nossas conversas, mas qualquer sociedade humanóide avançada que detecte problemas com 

qualquer colônia tem o dever de intervir imediatamente na proteção dessa colônia, registrada ou não. Não se 

preocupe com a invasão do seu planeta; estamos aqui acompanhando os eventos diários. 

Q - Furling pergunta, o que você quer dizer com Europa é "pressionado mais baixo"? A Europa está afundando? 

Você poderia explicar o que quer dizer? Obrigado. 

- Enrolando, isso não significa que está afundando. A Europa está afrouxando as bordas de suas placas tectônicas. 

As placas tectônicas estão reajustando em todo o mundo; todos os antigos vulcões estão voltando à atividade, e 

isso será acompanhado por terremotos e tsunamis. Não adianta dizer o que vai acontecer; pelo menos, ajuda a 

entender a urgência de estar ciente de que o mundo está definitivamente mudando. Você tem que tentar 

aumentar suas frequências pessoais todos os dias, com todos ao seu redor. Certifique-se de estar mudando para 

uma era muito melhor para as gerações futuras. 

Q - Cody pergunta, em outras reuniões que você disse depois que morremos, aguardamos a reencarnação. Fiquei 

me perguntando: são as famílias com as quais crescemos eternas, como em nossa próxima vida teremos os 

mesmos irmãos ou irmãs, mas com aparência diferente? 

- Cody, quando você desencarnar e estiver na quarta dimensão, verá que já viveu com muito mais pessoas do que 

jamais imaginou. Você pode escolher pessoas mais próximas, se houver a possibilidade de encarnação, naquele 

ramo familiar em particular. Mas não se preocupe com isso; você se lembrará de muitos pais, mães, parceiros e 

irmãos que você já teve. 

Q - DB pergunta, uma coisa muito estranha para mim é que a maioria das chamadas mensagens de Plêiades em 

nossos meios de comunicação diz que a próxima transição é interdimensional. Mas seu ponto principal é que não 

há transição interdimensional para a Terra, mas apenas para uma Terra 3D avançada e harmoniosa com maior 

frequência. Qual é o certo? Porque eu ouvi muito sobre a interação interdimensional, mas você foi muito direto 

sobre a ausência de interação interdimensional ??? 

- DB, ok, entendo seu ponto de vista. Antes de tudo, nossos amigos das Plêiades não sabem nada sobre contatos 

com os terráqueos atualmente. Veja, é muito fácil falar sobre interações interdimensionais quando seus cérebros 

são ativados o suficiente para desenvolver telepatia entre si. Você ainda precisa passar por muito 

desenvolvimento antes de pensar em qualquer interação. Atualmente, minha raça pode mover a mente quando 

concentrada em níveis que estão entre as dimensões conhecidas, zonas-tampão de interação que permitem 

observação externa, absolutamente real e interativa. Assim, em mais algumas gerações, você poderá desenvolver 

as habilidades inerentes ao aprimoramento do seu cérebro. Aqueles que falam com você em interações 

interdimensionais atualmente estão conceitualmente errados sobre as informações em seu estado atual de 

evolução. 

Q - Ufores pergunta, Mythi, você pode explicar os mistérios do triângulo das Bermudas? É um portal? Por que 

algumas vezes desaparece algum tipo de navegação (barcos, aviões, etc.) que passa por lá? Ouvi dizer que 

aconteceu em 2 outros lugares do mundo. 

- Ufores, o planeta Terra, como a maioria dos planetas, possui algumas áreas que interagem com forças 

tangenciais resultantes do equilíbrio do sistema em relação a todas as interações de forças da galáxia em que é 

suportado. Estes são pontos de alta condutividade canalizados para o núcleo do planeta. Imagine esse ponto 
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como anéis, onde você segura cordas suportando um peso em uma determinada posição relativa e mantendo um 

certo movimento, aparentemente flutuando no espaço. O seu chamado "Triângulo das Bermudas" é um desses 

anéis. Às vezes, eles formam um vórtice de energia que interage aleatoriamente sobre objetos e instrumentos. 

Esses vórtices às vezes interagem com o campo temporal, que é o campo da interação tempo-espaço que envolve 

todos os planetas e mantém suas frequências vibracionais estáveis. Isso pode causar falhas de tempo ou 

corredores sem relação definida de tempo e espaço, o que pode afetar aeronaves e naves por um período 

indeterminado, dependendo da intensidade e duração das falhas. Estes não são fenômenos sobrenaturais, apenas 

fenômenos físicos. 

Q - Ufores pergunta, minha esposa viu a reunião em que você explica alguns dos diferentes tipos de alienígenas, 

incluindo um vídeo de um alienígena morto deitado na neve na Rússia. Hoje, vídeos e informações saíram dizendo 

que alguns estudantes admitiram que era "brincadeira". Qual a sua opinião sobre isso? 

- Veja, Ufores, conhecemos a raça de Orion. Mas, imagine por um momento que o governo russo e seus cientistas 

admitam publicamente um alienígena que foi morto em um desastre pela sonda. O que isso geraria em termos de 

cobertura da mídia, solicitando fatos reais, pedindo respostas, necessidade de exposição do nave envolvido, etc ... 

A negação deste caso é até compreensível. Agora, dizer que alguns estudantes haviam feito o alienígena usando 

uma galinha? Somente se fosse uma nova raça de frango vinda de uma galáxia distante. Direita? 

Q - Ipionic pergunta, Mythi, quais são as grandes coisas “Firefly” perto do nosso sol que podem ser vistas em 

muitos vídeos da câmera SOHO da NASA? 

- Ipionic, várias naves grandes quando estão em seu sistema solar, permanecem próximas ao sol para causar o 

menor impacto possível na órbita de equilíbrio dos planetas. Eles tendem a ficar perto do ápice ou apoio do pé do 

sistema, porque é o ponto mais estático do conjunto. Os naves são muito grandes, alguns maiores que o seu 

próprio sol. Você ficará impressionado com o tamanho dessas máquinas quando viajar pelo sistema solar e pelo 

espaço sideral. Portanto, você pode estar absolutamente certo de que, através dessas imagens, você está vendo 

realmente grandes naves espaciais. 

Q - Moose pergunta, você declara em reuniões anteriores que os reptilianos estão construindo ou têm bases em 

Marte para a elite ... E você também afirmou que não temos permissão para habitar outros corpos, mas ainda não 

fazemos parte da Comunidade Galáctica ... Então, se os reptilianos levam ou ajudam alguns humanos lá (Marte ou 

qualquer outro corpo) que eles e a elite que vão violam as regras da Galáctica, estou certo? O que será feito se 

isso acontecer? E se conseguirmos entrar na Comunidade Galáctica com as outras comunidades humanóides, 

seremos capazes de nos destacar desses reptilianos? 

Moose, os reptilianos estão aqui como "convidados" do seu governo. Em troca, seus governos estão sendo 

"convidados por eles" para as bases lunar e marciana. É um simples acordo bilateral. Eles não estão violando as 

regras porque seus líderes estão admitindo sua presença por vontade livre e espontânea. Seus governos atuais 

não terão muito tempo nesta nova era do planeta; portanto, esses planos reptilianos não têm muita chance de dar 

bons resultados para eles. Quando você está devidamente representado no conselho, pode ou não aceitar a 

presença reptiliana em seu planeta. 

Vídeo 36 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trigésimo sexto - 16 de maio de 2011. 

Q - Skyfox pergunta; trata-se da entrevista do Dr. Richards Boylan sobre duas reuniões galácticas com nossos 

governos. É verdade? 

- Eu realmente não sei quem é essa pessoa, se ela intermediasse algum contato com alienígenas de seus governos, 

certamente seria reptilianos e cinzas. Eles são os únicos alienígenas em associação com seus governos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMTjzqzHP2k&list=PL367DBA4B8836F09B&index=37
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Q - Skyfox pergunta: Quando a Terra será um membro da Comunidade Galáctica e quem finalmente nos 

representará? O Dr. Boylan é um representante suficiente da raça Humana para a comunidade? 

- Skyfox, Quando chegar a hora de você fazer parte do conselho na Comunidade Galáctica, seu líder será nomeado 

não apenas, será analisado também em sua aura, seu caráter e sua capacidade de gerenciar a comunidade. Ele 

não será escolhido aleatoriamente como líder hoje. Ele terá que ser aprovado por um conselho a ser estabelecido 

aqui em seu planeta, que também incluirá representantes de sociedades que ajudaram no processo de 

desenvolvimento dessa colônia, como Plêiades, Aldebaranos, Andromedanos, Arcturianos, entre outros. Nenhum 

humano simplesmente se chamará representativo do planeta sem o consentimento deste conselho Earthling. 

Q - Andrew pergunta, eu estava me perguntando qual a raça do ser alienígena que foi feito pela Apollo 20 na Lua. 

Eles a chamavam de "Mona Lisa". 

- Andrew, alegadamente, os naves explorados na sua lua, na época era um grande nave pleiadiano muito antigo, 

e uma de suas pequenas embarcações de apoio da qual foi removido um corpo de piloto. Aparentemente, pelas 

roupas e cabelos, ela pertencia a uma cultura antiga, amigos íntimos da raça Atoniana de Andrômeda. Ela fazia 

parte da tripulação de um nave das Plêiades. Essas duas sociedades trabalhavam muito juntas na época. Esta era 

uma raça antiga de humanóides de Andrômeda, há 1 milhão e meio de anos, agora subdividida em dezenas de 

outras raças avançadas de humanóides, etnicamente do mesmo tipo que você. Foi a corrida que começou 

subseqüentemente a civilização Saxas antiga em seu planeta. 
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Q - Boerborn pergunta: Mythi, você mencionou o engano da explosão de dois edifícios pelo nosso governo na 

reunião 32, e eu sei que você se referiu ao World Trade Center na cidade de Nova York em 11 de setembro de 

2001. Você sabe qual arma ou técnica foi usada para transformar esses edifícios enormes em pó muito fino? Era 

uma arma escalar e / ou um dispositivo de interferência de ondas de torção? Isso explicaria os carros e caminhões 

com o bloco de motor derretido a 800 metros desses prédios destruídos? 

- Boerborn, que foi uma detonação de explosivos antecipadamente sincronizados para baixo, para a demolição 

premeditada desses edifícios. Os aviões usados foram controlados remotamente, aparentemente com os motores 

desligados, e acreditamos que eles podem ter sido guiados por naves reptilianos que pairavam no alto no 

momento, uma vez que fortes raios de trator de energia foram detectados na área no momento do acidente, 

apenas não posso provar isso. Essa foi outra bandeira falsa para o povo daquele país não perceber as reais 

intenções do governo, justificando a apropriação de recursos do país que eles queriam saquear. 

 Q - Billt pergunta, Mythi, os eventos previstos para este ano mudaram? Eu moro na costa oeste dos EUA. Quando 

os principais movimentos da Terra ocorrerão este ano? O alinhamento com o cometa Elenin coincide com esses 

eventos? 

- Billt, estamos monitorando os eventos, mas sua área não tem boas perspectivas no curto prazo. Um grande 

evento pode acontecer até outubro, veja, movimentos tectônicos são extremamente difíceis de prever, porque há 

muitas variáveis envolvidas. De acordo com a maior probabilidade geológica, o evento deve começar entre a Ásia 

e a placa australiana, empurrando a placa do Pacífico abaixo da placa continental da América do Norte.Quando 

você notícias de eventos em todo o Pacífico, deve deixar a costa oeste o mais rápido possível. 

Q - Alguns amigos perguntam, muitas visões de OVNIs que parecem gerar outros OVNIs em várias partes do 

mundo, como mostrado neste filmeO que outras pessoas estão dizendode twodiferentes ângulos da cidade, um 

contra e outro a favor do sol. O que são e como fazem isso sem alterar seu tamanho físico? 

- Amigos, a unidade que você está vendo é uma unidade de transferência comum. Ele é enviado para o local de 

operação de um conjunto de sondas e estas são transferidas por teletransporte do depósito da nave-mãe para o 

interior desta unidade e as liberam na sequência. É o processo normal de liberação de sondas maiores. As sondas 

menores podem ser liberadas diretamente pelas naves espaciais de serviço. Não é duplicação de material, é 

simplesmente uma porta de saída remota. 
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Q - Elizabeth pergunta, sobre a radiação ... O que pode ser feito sobre isso? Quando o eu da Terra se limpa, ele 

também se limpa da radiação? Ou será um problema muito maior que isso. Você sabe como a radiação se 

espalhará? É realmente tão ruim quanto alguns de nós temem que seja? 

- Elizabeth, a radiação de dezenas de usinas nucleares que você mantiver será absorvida pelo planeta nesta Era de 

mudança. Alguns passos de descontaminação restantes em algumas áreas são deixados para os Pleiadianos; eles 

têm ótimas técnicas para neutralizar a radioatividade residual. Tanto o petróleo quanto a energia atômica suja 

serão coisas do passado nesta nova etapa do planeta. 

Q - Cindy pergunta, Mythi, você mencionou em um vídeo anterior que as pessoas que consideramos afetadas pela 

Síndrome de Down são na verdade uma raça diferente de humanóides com os quais compartilhamos a Terra, os 

anões e os anões também são diferentes? 

- Cyndi, apenas os Dawns são de um planeta específico de humanóides no início do desenvolvimento. Outros casos 

são anomalias genéticas geradas principalmente por agressores ambientais durante a formação do feto. Em 

alguns casos, uma sociedade inteira pode ser afetada pelo mesmo agente e começar a gerar todos os indivíduos 

com o mesmo recurso, como aconteceu em raças de pigmeus encontrados em seu planeta. Algumas raças pigmeus 

asiáticas são o resultado da hibridação de uma raça antiga de um tipo de cinza, há muitos milênios. 

Q - Dimitris pergunta, Mythi, muitos cientistas dizem que não há alma e todos os estados mentais e cognição são 

funções cerebrais. Isso é verdade? 

- Dimitris, para eles é um fato, e para você? Alguns cientistas e alguns de seus médicos se tornam céticos e passam 

a acreditar apenas no assunto como uma explicação para a vida. A matéria não viva é uma massa inerte. O 

significado da evolução é exatamente o acúmulo de conhecimento e experiência de seres inteligentes. É uma 

loucura imaginar que não existe um espírito em todo ser vivo que constrói e aprimora o conhecimento adquirido. 

Mas uma sociedade tem que admitir suas diferenças. Quando esses céticos estão prestes a morrer, certamente 

mudarão sua doutrina por medo de se tornarem apenas pó. 

Q - Dimitris pergunta: alguns cientistas dizem que a consciência e a cognição podem ser explicadas com modelos 

de disparo de neurônios, mas outros dizem que fenômenos quânticos ocorrem em nosso cérebro e que não 

podemos entender a consciência sem eles. Isso é verdade? 

- Dimitris, o cérebro é um órgão administrado pela energia cósmica que é recebida pela presença da alma no 

corpo físico. Todos os seres vivos com almas coletivas ou almas individuais recebem a energia e o sincronismo que 

são processados por esta fantástica máquina biológica quântica. Você pode fazer um supercomputador "pensar" e 

resolver situações, incluindo lógica de programação e razão em criações biomecânicas, mas elas nunca estarão 

vivendo. A alma é realmente a única parte do seu ser que carrega a vida com ela. 

Pergunta Q - Dimitris, alguns filósofos e cientistas dizem que o livre arbítrio é uma ilusão. Eles dizem que todos os 

eventos no universo são determinísticos. Outros dizem que há indeterminismo e caos no universo, mas não 

podemos intervir de qualquer maneira e escolher as coisas. Finalmente, outros dizem que simplesmente não 

podemos entender ainda como o livre arbítrio funciona. Sua civilização está lidando com questões como estas? 

Você tem respostas para esta questão? 

- Dimitris, existem linhas de desenvolvimento predefinidas para as sociedades em desenvolvimento, mas o livre 

arbítrio dos indivíduos é o que regula esse desenvolvimento. Em uma sociedade de consumo como a sua, você 

deve seguir um fluxo de vida para ser considerado um membro viável ou uma peça de equipamento com quase 

nenhuma identidade própria; a identidade é imposta a você. Mas em um desenvolvimento harmônico da 

sociedade, você pode usar seu livre arbítrio para ser você mesmo. Ninguém impõe regras de vida em nossas 

sociedades, o livre arbítrio dos seres humanos com maior poder de compreensão leva à criação de um todo social 

harmonioso. Todo mundo está ciente do que é melhor para todos e todos estão cientes do que é melhor para o seu 

próximo. Gera entendimento e bem-estar social. 
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Q - Wayne pergunta, depois de 34 vídeos, estou mais confuso do que nunca. Há quanto tempo estamos por aí? 

Não humanóides, mas humanos comuns como nós, ou o que pensamos ser normal. Por que existem pessoas 

pobres que nascem assim ou apenas querem viver do trabalho duro de outras pessoas? E se uma pessoa se matar 

pulando de um prédio? Eles voltam? Disseram-me que sou uma pessoa do povo e faço o possível para ajudar os 

outros. No entanto, muitas pessoas são perdedoras. Como tudo o que não vai gostar de mim por dizer isso. 

- Wayne, você é humano desde que foi criado. Não é uma resposta vaga, é a resposta real. Aqui na Terra existem 

espíritos que vêm se desenvolvendo há milhares de anos, e espíritos nascidos algumas gerações atrás. A 

ignorância e a falta de perspectiva levam os grupos étnicos pobres a gerar muito, e isso traz ao planeta uma série 

de seres em desenvolvimento inicial. Um espírito mais experiente, deve nascer em um ambiente compatível com 

seu estágio de desenvolvimento para continuar crescendo, outros precisam incorporar suas experiências iniciais, 

mesmo ruins, para iniciar um processo de desenvolvimento. Isso não significa que não eram boas em outras vidas, 

geralmente significa que não tinham vida anterior. Caberia à sociedade melhor ajudar os menos afortunados. Se 

não, a sociedade assumirá esse ônus em seu desenvolvimento, porque você fará com que esses seres, na forma de 

crianças, os tratem durante sua lenta integração. Como este é um momento muito específico, esses seres serão 

enviados para os planetas onde eles têm uma melhor chance de desenvolvimento, juntamente com 90% da 

população atual que não alcançou o nível de entendimento para permanecer nesta nova Era. Espero que você 

entenda a resposta. 

Q - Judy pergunta: Acredita-se que a Bíblia cristã seja da palavra de Deus ... é realmente como muitos outros 

acreditam ser a tentativa de uma raça extraterrestre de controlar com alguma sabedoria lançada para confundir e 

controlar as massas? 

- Judy, sua Bíblia, entre outras escrituras de outros grupos étnicos, todos contêm conceitos muito semelhantes, é o 

resultado de romantizar textos deixados por descendentes das raças originais de fora da Terra como guias para 

essas raças semeando essa nova colônia. Esses escritos foram transmitidos de geração em geração por milênios, 

cada sociedade se adaptando à sua realidade e moralidade. Seu zodíaco sempre foi adaptado para significar 

divindade, e esse conceito é usado até hoje por sua religião. Diga que uma palavra dita em uma sociedade justa é 

a palavra de Deus, ou seja, as sociedades criaram seu próprio senso de justiça e divindade, nada foi escrito ou 

ditado por um Deus, mas uma conclusão desenvolvida por seus próprios filhos, os pequenos pedaços dele. 

Vídeo 37  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e sete - 18 de maio de 2011. 

Q - Judy pergunta, Mythi, existe um significado especial para o seu nome? A palavra mito para nós descreve uma 

história que não é necessariamente verdadeira. 

- Judy, esse é o conjunto de sons que mais se aproxima do meu nome no seu idioma. Se pronunciado em árabe, 

francês ou chinês deve ser escrito de maneira muito diferente. Na verdade, esse nome é apenas uma pronúncia, 

não tem significado específico. A música do meu nome completo em pronunciamento em inglês é Mythi 

Sicphephics, realmente não significa nada para você. 

Pergunta - Carlo pergunta, eu gostaria de perguntar se existe um fim no universo, do tamanho de uma barreira. Se 

sim, você já esteve lá, e o que há depois da grande barreira? 

- Carlo, o universo é realmente ótimo, mas não há uma grande barreira à qual você se refere. Para facilitar a 

compreensão, imagine estar dentro de uma enorme esfera invisível, muito grande e você extremamente pequena. 

Quanto mais você andar bilhões de bilhões de anos, esperançosamente retornaria ao mesmo lugar que deixou 

novamente ou, se você se desviar um pouco dessa rota, nunca mais encontrará o ponto de partida. Eu sei que é 

difícil imaginar. Portanto, apenas movendo-se pela superfície interna da bola, se você tentar admirar ou explorar 

o imenso volume interno, serão necessários trilhões de trilhões de anos e, mesmo assim, possivelmente não. Para 

https://www.youtube.com/watch?v=ZarUhiF7fgE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=38
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lhe dar uma idéia vaga, todas as "comunidades galácticas" como a conhecemos devem cobrir menos de um 

milionésimo de volume dessa esfera hipotética. Espero dar uma ideia capaz de imaginação. 

Q - Zdreamin pergunta: Mythi, o que devemos fazer quando ou se um ataque falso de ET for realizado pelo 

governo ??? Ouvi dizer que isso acontecerá no dia 9 de setembro após a divulgação, o que colocará o mundo em 

medo e permitirá o controle do governo ... obrigado 

- Zdreamin, se isso acontecer e houver naves reptilianas participando, certamente interferiremos nessa ação e 

expulsaremos as naves do seu planeta. Se algum tipo de engano holográfico do seu governo, você decide descobrir 

o engano, porque não podemos interferir nas ações da sua própria sociedade. São as regras, sua sociedade precisa 

amadurecer sozinha para atingir o nível esperado, sem interferência externa. 

Q - Robben pergunta, o que realmente acontece sobre o evento explosivo em Tunguska, Sibéria, ano de 1908? 

Fenómeno natural? Intervenção alienígena impedindo que algum tipo de objeto galáctico destrua a Terra? 

- Robben, a explosão nesta área em 1908 foi causada por um pequeno meteorito composto de antimatéria 

natural, proveniente da região externa da galáxia. Eles são muito raros porque neutralizam qualquer assunto que 

encontrem em sua rota, mas este pequeno meteorito entrou tangencialmente sobre a Europa, onde quase todos 

os neutralizantes em sua atmosfera, o que restava dele, foi neutralizado e tocou o chão nesta região, desabitado 

pela sorte. . 

Q - Dave pergunta, como você pode se comunicar com a CB? Como a CB pode mostrar fotos ou vídeos? Posso te 

comunicar Mythi? 

- Dave, Eu me aproximei dele aleatoriamente. Eu estava conhecendo a região e senti na presença dele, ele era 

uma pessoa madura e equilibrada, iniciei uma conversa e tive certeza de que poderíamos trocar informações. 

Como sou especialista em comportamento, minha curiosidade me levou a esse contato com alguém da sua 

sociedade. Ele é uma pessoa muito inteligente para os padrões observados e foi fácil manter um bom contato. Às 

vezes, ele faz backup de imagens e filmes em um de seus pequenos processadores móveis para eu analisar. 

NesteNo estágio atual, também nos comunicamos por meio de um dispositivo que lhe deu, com o qual também as 

imagens transmitidas passam por ele mentalmente. Eu estou fazendo essa história na sua sociedade pelos meus 

registros; não é de forma alguma uma relação oficial entre nossas raças. Eu não deveria estar fazendo essa 

pesquisa, mas como tenho permissão de meus colegas porque somos velhos amigos, tomei a iniciativa. Não tenho 

motivos para entrar em contato com mais ninguém e nem terei porque estou em dívida comigo mesma por essa 

minha iniciativa acadêmica que não foi devidamente autorizada. Como esses contatos não representam risco ou 

compromisso com nossa missão, não estou fazendo nada que interfira em nosso propósito. De qualquer forma, eu 

assumo a responsabilidade por minhas ações, se solicitado. 

Q - Buddy pergunta, Mythi, o que acontece com as almas dos suicídios? Eles estão indo para a quarta dimensão 

também ou ...? Por que o suicídio é proibido pelas religiões? Por que as pessoas não conseguem decidir por 

quanto tempo querem viver? 

- Amigo, o suicídio não é uma decisão do ser humano inerente, é o resultado de uma degeneração de um grande 

estado de estresse que cria a sensação de total incapacidade de resolver problemas que se tornaram monstruosos 

o suficiente para superar o instinto natural de sobrevivência. É assim que você aplica muita tensão a uma pequena 

lâmpada e ela queima por não suportar a carga. Sua sociedade elitista e consumista, que gera muitas 

expectativas, que quando não é realizada, gera o desespero de ser de alguma forma deixado de lado. Suas 

expectativas combinam carinho e compromisso entre os casais, mas também gera o mesmo tipo de ansiedade e 

expectativa que, quando frustrado, pode levar ao desespero e a um alto grau de estresse. Uma atitude de suicídio 

significa fraqueza no equilíbrio, levará você a níveis muito mais baixos do seu grau individual de frequência, 

Q - Vphothisan pergunta, você mencionou que existem naves espaciais maiores que o nosso sol. Quanto tempo 

leva para construir um nave tão grande? Onde você consegue todos os recursos? 
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- Bem, você não tem idéia de planetas 100 vezes maiores que o seu sol. Existem planetas enormes orbitando sóis 

milhares de vezes maiores que o seu ou o meu. Existem locais de construção com capacidade para construir naves 

enormes, em um período relativamente curto de um ano ou dois do seu tempo. Algumas raças levaram muito mais 

tempo construindo suas naves diretamente no espaço, como foi o caso dos krulianos. Eles tiveram 10 anos do seu 

tempo para construir sua nave porque seu planeta tinha apenas doze anos de estabilidade, porque na união de 

duas galáxias, seu planeta seria retirado do orbitador. 

Q - Anna pergunta, quanto tempo resta até Nibiru fazer erupções gigantescas de tsunamis e vulcões? Você pode 

nos dar uma data? 

- Anna, se prepara para eventos este ano que mudarão significativamente a aparência do planeta. De acordo com 

as iniciativas tomadas pelos cientistas da Comunidade Galáctica, não temos dados redundantes de quaisquer 

medidas que tenham sido tomadas. Seremos informados como bem entenderem. Neste mês de maio devem 

acontecer fatos que o levarão a prever os próximos meses. Mas em setembro e outubro, se não houver grandes 

mudanças científicas, são as datas que você deve considerar como vitais. 

Q - Paatal pergunta, parece um pouco estranho quando você diz que não há nenhum Pleiadean oficial ou contato 

alienígena na Terra ultimamente. Assim, eu gostaria de saber se você é o único contato ET com a humanidade 

dado ultimamente, ou mesmo ... para sempre? Supostamente, Billy Meier's teve muitos contatos de Plêiades 

durante os anos 70. Bem como Barbara Marciniak, Barbara Hand Clow e algumas outras pessoas com outras raças; 

por exemplo, Laura Knight Jadczyk com entidades da Cassiopeia. Você poderia nos dizer se essas pessoas 

estiveram envolvidas em contatos reais dos Plêiades? Ou eles são todos uma farsa total? 

- Paatal alguns Plêiades entraram em contato com humanos da Terra em várias ocasiões. Eu nunca disse que isso 

não tinha acontecido. Eu disse e repito que atualmente não há tipo de contato, pois esse é um período totalmente 

diferente. Eles não têm porta-voz ativo no planeta hoje. Sem contato, é isso. Os contatos só devem acontecer na 

nova era do planeta. Sobre contatos com raças de Cassiopeia, não tenho conhecimento sobre isso, mas posso 

tentar verificar. Nas raças de Andrômeda que esporadicamente chegaram ao seu planeta, apenas eu, na minha 

curiosidade profissional, tive esses contatos com você completamente não oficiais. Veja bem, muitas raças foram 

movidas pelo seu planeta nos últimos anos, não sabemos o que elas fizeram, porque não interferimos na condução 

das raças soberanas. Atualmente, os contatos são muito limitados porque é um momento de transição muito 

delicado; nenhuma raça vai querer ser acusada de interferir e mudar o curso dessa transição. Os reptilianos e os 

cinzas estão tentando fazer as coisas de uma maneira que não possa ser acusada de interferência direta, porque 

há um acordo assinado por sua elite governante para estar no planeta como convidados e consultores. Estamos 

prestando muita atenção a tudo isso. 

Q - Neil pergunta, Mythi, meu amigo, uma pergunta sobre o sistema estelar Cassiopeia. Existe muita vida lá e 

existem corridas na Comunidade Galáctica? 

- Neil Sim, existem muitas comunidades humanóides na Cassiopeia. Todas as raças oficiais são membros da 

Comunidade Galáctica. Também existem reptilianos das comunidades e descendentes de insetos. Muitas raças são 

humanóides como nós, diferentes raças Grey e planetas em sua Era das Cavernas, com sociedades indianas etc., o 

mesmo tipo de comunidades que existem na sua e na minha galáxia. 

Pergunta: O Object45 pergunta, eu estava pensando sobre a flora e fauna deste planeta e de alguns dos outros 

planetas com maior frequência de vida que a Terra. O planeta receberia formas de vida diferentes que não estão 

aqui no momento e, se receberia naquele novo tempo, quais seriam algumas das espécies mais notáveis que 

algumas pessoas experimentariam. Embora isso possa não acontecer, você ainda me contaria sobre algumas 

espécies que nunca existiram neste planeta que podem parecer bizarras para este mundo? 

- Veja Objeto, aqui em seu planeta você tinha uma enorme variedade de flora e fauna, que infelizmente está 

sendo dizimada gradualmente pela ação de sua chamada "progresso". Para o seu planeta, as últimas 50 décadas 

foram um retorno total nessa área.A natureza do seu planeta foi atacada de tal maneira que hoje é mortalmente 
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ferida.Somente mudanças radicais podem restaurar o equilíbrio neste humanóide fértil do planeta. foi a doença 

que atingiu este planeta azul.A nova sociedade, com 10% das mentes reais mais avançadas e sintonizada com a 

harmonia, será o verdadeiro herdeiro do planeta azul.A partir daí, o planeta será um oásis, mesmo para bilhões 

futuros, para invejar qualquer outro planeta em equilíbrio.Um planeta com alta frequência, dá origem a uma flora 

e fauna muito bonitas, com espécies e variedades que você nunca imaginou antes. Você tem muitas coisas boas, 

mas será melhor ainda. Você já imaginou uma flor que reage ao seu carinho? Eles existem. Você ainda tem muito 

o que ver, espere que o desenvolvimento realmente valha a pena. 

Vídeo 38  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e oito - 20 de maio de 2011. 

Q - Darrell pergunta, parece que as duas raças alienígenas que você diz estarem aqui como Convidados, não estão 

apenas passando Lie's para nós Terran, mas você também para o resto dos alienígenas, é possível que eles 

escondam o que estão fazendo aqui? da Comunidade Galáctica também? Eles estão começando a usar o medo de 

alienígenas para fazer o World Reject the Community Galáctica dizer que você é todo mal com programas de TV, 

filmes e mídia de massa. Em caso afirmativo, acho que já é hora de nos consultar com mais detalhes. 

- Darrell, eu já respondi parte de sua pergunta. A Comunidade Galáctica não é tão inocente a ponto de não 

perceber o que está fazendo, mas legalmente não pode fazer nada por um tempo. Quando na nova era, vocês nos 

conhecerão sozinhos e poderão formar sua própria idéia das sociedades que adotarão como seus amigos. Uma 

coisa que acredito que já está clara em sua mente, quase tudo o que entra em sua mídia e é informado por seus 

governos, precisa ser minuciosamente verificado antes de ser aceito como verdade. Você também não é tão 

inocente em acreditar nas histórias inventadas pela desinformação. 

Q - Wayne pergunta, eu moro no Reino Unido. Ouvi tantos boatos de que o Reino Unido será afundado no mar e 

teremos um tsunami enorme. Isso é verdade e possível? também esses 10% da sobrevivência humana, com quem 

estamos falando aqui, são do governo e de seus humanos principalmente ou será a raça humana comum que é 

deixada em pó? Isso está muito em minha mente e não está chegando a uma conclusão adequada. 

 

- Wayne, é perfeitamente possível que um tsunami aconteça pela proximidade da área vulcânica do seu círculo 

ártico. O terreno alto terá menos probabilidade de ser afetado a princípio.Os 10% restantes no planeta entre 

encarnados e desencarnados são aqueles que herdam a Terra. A elite que sobreviver, ficará aqui até morrer de 

causas naturais, mas será transferida para o seu devido lugar para a próxima encarnação. Eles não pertencerão a 

esta nova sociedade e não terão voz ativa na nova organização. Eles estão na nossa lista. 

 

Q - Davinci pergunta, Mythi, há alguns anos pratiquei "projeção astral", lembro de poder fazer coisas estranhas 

como "passar e ver através de objetos", mas nunca entendi o real objetivo dessa experiência, qual é? ? Você o 

recomenda como forma de aumentar minha frequência de espiritualidade ou não tem nada a ver com isso? 

  

- Davinci, a melhor maneira de você desenvolver e refinar sua frequência e sua aura é aumentar sua capacidade 

de canalizar energia cósmica pura. Como expliquei, existem várias técnicas de canalização de energia, 

especialmente quando os propósitos são para o bem do seu próximo. Técnicas orientais desenvolvidas por culturas 

antigas, como o Reiki, são a melhor maneira de canalizar o desenvolvimento em seu estágio atual de ativação 

cerebral. 

Q - Ufores pergunta, emesses transformadores explodindo em vários lugares como os vídeos em anexo mostrando 

Portugal, Brasil, EUA, o que realmente está acontecendo? Existem sondas piscando no céu? 

- Ufores, essas explosões em unidades que reduzem a tensão na sua rede de distribuição são um resultado direto 

do aumento da carga da radiação solar, juntamente com o aumento da incidência de energia cósmica. Seu campo 

geomagnético está ficando mais fraco e, aliadas aos "buracos" causados pelo bombardeio de frequências por seu 

https://www.youtube.com/watch?v=VL8V9TKRGqU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=39
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governo, algumas regiões começarão a ter falta de energia. Você terá notícias de que alguns de seus satélites 

também terão problemas, talvez nós não pode se comunicar demais, através do seu computador. 

Q - Batty pergunta, Eu sempre me senti "fora de sintonia" com a sociedade ... Existe uma maneira de aliviar esse 

sentimento? Quero dizer, acredito que há mais, algo melhor, algo tangível, mas esquivo, sempre fora das minhas 

capacidades físicas / mentais de compreensão ... 

 

- Batty, durante esse período de mudanças radicais de forças interagindo com o planeta e fazendo com que as 

oscilações na frequência sejam alteradas, muitos de vocês sentirão desconforto e ansiedade. Como se algo não 

estivesse em seu devido lugar, sentindo falta de algo sem descobrir o que é. Isso é normal, a única maneira de 

você se adaptar a essas mudanças é relaxar gradualmente, tentar ajudar aqueles que são menos capazes de se 

adaptar, tentar se colocar em um nível acima de tudo, como se fosse um mero observador de eventos. Você verá 

mais claramente seu papel nesse contexto. 

Q - Phothisan pergunta, se alienígenas estão visitando a Terra há mais de 1 milhão de anos, por que não fazemos 

parte da Comunidade Galáctica? O que está demorando tanto e como os alienígenas já se mostraram para nós? 

Porque agora? Parece que um milhão de anos é muito tempo. Eu esperaria que alienígenas e humanos estivessem 

vivendo juntos e compartilhando conhecimento de outras civilizações a essa altura. 

 

- Amigo, outras raças visitam seu planeta há mais de 2 bilhões de anos. Esta colônia foi iniciada como um todo 

Aproximadamente 6.000 anos. Antes disso, desenvolvemos várias civilizações em níveis regionais que foram 

transferidas daqui para novas colônias por seus próprios desenvolvedores. Você vem de uma linhagem 

possivelmente não superior a 6.000 anos, mas pode ter traços de híbridos que eram tribos isoladas no planeta com 

mais de 12.000 anos. Veja, só agora você está prestes a mudar a Era. Você levou esse tempo para atingir o nível 

necessário para esse reconhecimento como uma raça do planeta Terra. Agora, porque a Terra mudará de idade 

por mais 200 milhões de anos. 

Q - Maq pergunta: é verdade que os reptilianos estão entre membros do governo e são metamorfos? É verdade 

sobre seus rituais sangrentos? 

 

- Maq, eles não mudam de aparência. Eles só trabalham nos bastidores. Os reptilianos são carnívoros por 

natureza, como a maioria de vocês. Existem seitas de suas elites que fazem sacrifícios humanos até o momento, 

com ou sem os reptilianos. Seus reis, rainhas, príncipes e presidentes, entre outros empresários e banqueiros, 

estão bem conscientes e participam ativamente dessas seitas. 

 

Q - Syl pergunta, sobre a FEMA (agência federal de gerenciamento de emergências) muitos parecem boatos e 

fatos sobre centenas de milhares de caixões nos EUA e sobre os muitos campos ao redor, sobre a lista vermelha, 

azul ou amarela e que planejavam matar todos os listas vermelhas e azuis, você pode me dizer o que sabe sobre 

isso ou são apenas grandes rumores? 

 

- A agenda do seu governo está nas últimas páginas. Eles planejam expandir a ação de eventos naturais para 

eliminar o maior número possível de descartáveis humanos. Os presos serão eliminados de acordo com a 

disponibilidade de disposição dos corpos. Eles pretendem forçar os sobreviventes a procurar abrigo em suas 

unidades forçadas pela fome. Então, inicialmente, eles não se incomodarão em caçar os sobreviventes. Esse é o 

plano que vemos sendo delineado. Mas temos certeza de que teremos ordens para agir em nome dos 

sobreviventes quando for iniciado pelas suas elites abertamente. Só então eles sentirão a força da Comunidade 

Galáctica, garantindo a integridade da colônia. 

 

Q - O mural pergunta, parece que estaremos entrando em uma frequência dimensional diferente, mas você diz 

que não será de quarta ou quinta dimensão? É isso que me confunde. Você é MUITO mais avançado que nós e 
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ainda é um ser tridimensional? Todos os nossos ensinamentos da nova era dizem que todo o sistema solar estará 

avançando para um novo nível dimensional. Isso é apenas uma questão de semântica? 

 

- Mural certamente é semântica. O planeta entra em uma frequência vibracional mais alta, mas retomou a 

terceira dimensão. A terceira dimensão tem sociedades, dois bilhões de anos antes que você, e você deseja mudar 

a dimensão já? Você ainda terá centenas de gerações na terceira dimensão. Falar em outras dimensões nesta fase 

dos eventos é uma perda de tempo. Você entenderá que, na terceira dimensão, existem muitos níveis de 

frequência de desenvolvimento, você confundirá esses níveis mais altos como diferentes "dimensões" suas. Você 

está indo para o primeiro dos dez níveis existentes no que chama de "terceira dimensão".Eu Espero ter esclarecido 

o assunto para você. 

 

Q - Andrew pergunta: essa nova era acontecerá no futuro próximo ou isso pode levar centenas de anos? Estou me 

referindo à nossa atual medida de tempo. Isso ocorrerá independentemente do que acontecer com o cometa ou 

Nibiru? 

 

- Andrew, a nova era começará em 21 de dezembro de 2012. Posteriormente, a frequência do planeta será outra. 

Independentemente da passagem de Nibiru, isso está atravessando o hemisfério galáctico no dia em que o 

sistema solar completa mais uma revolução em torno do centro da galáxia. 

 

Q - Vasiliki pergunta, eu ouvi menção de várias civilizações no planeta, como os maias, os saxas, os egípcios etc ... 

Achei bastante estranho que nenhuma menção fosse feita à civilização grega. Você poderia me dizer qual raça 

contribuiu e interveio na Grécia, para fazê-la alcançar um estágio cultural tão avançado na época? 

 

- Vasiliki, de acordo com registros,a corrida foi iniciada por colônias gregas semeadas por Krugs, outra cultura nativa 

das Plêiades, há aprox. 4000 anos. Eles começaram algumas tribos humanóides com diversos avanços culturais e 

artísticos, que mais tarde formaram a civilização grega. Os Andromeda Atonians estavam no momento de finalizar a 

implantação da cultura egípcia. Os Krugs vieram aqui para colocar uma semente de sua civilização, por insistência de 

Atonians, que mantinham um ótimo relacionamento entre suas raças. 

- Eu quero falar com todos vocês. 

- Amigos, eu sei que você gostaria de obter respostas exatas, como dia e hora dos eventos detalhados para todos 

os lugares do planeta, e alguns estão decepcionados, mas é impossível alguém prever, não é como ir a um dos 

seus sites e siga a rota de um cometa conhecido, muito se destaca, como já explicado. Se a ação permitir para 

Plêiade se o cometa mudar de rota, todos os eventos poderão ser alterados. Não me vejo como porta-voz dos 

eventos, não sou um representante oficial da natureza, movimentos tectônicos, reações a agentes externos do 

planeta, sejam eles radiação ou forças gravitacionais, são fortemente dependentes de um grande número de 

variáveis. É frívolo da minha parte prever qualquer data específica no quadro atual. Como tenho atualizações das 

informações, você será o primeiro a saber. Enfim, eu não acredito nisso, saber ou não saber fará muita diferença. 

A diferença é que você realmente estará pronto em suas mentes e almas, merece estar aqui nesta nova fase do 

planeta, pronto para "acolher" os novos membros da nova Era. Faça um pensamento positivo para a aura do seu 

planeta, deseje estar aqui como filhos desta nova Era. Você não precisa acreditar em mim ou em minhas palavras, 

acreditar em si mesmo, estar em sintonia com a paz interior e aceitar qualquer evento cósmico que seja reservado 

para a limpeza do seu planeta. Prepare-se para se juntar aos 10% que herdarão a Terra. Uma nova era, com vida 

longa e paz, para desenvolver uma nova sociedade com oportunidades iguais para todos. Quem sabe, nossos 

filhos podem navegar juntos na mesma tripulação, ajudando outras colônias nessas passagens em um futuro 

muito próximo? Eu só espero que essas conversas com tão poucos, 

Vídeo 39  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo trinta e nove - 21 de maio de 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2twuhNjMYI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=40
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Q - Mythi, os gregos não ficaram felizes com a explicação que você deu sobre a origem deles. Você conhece 

alguma informação mais relevante sobre os gregos? 

- Bem, se eu tivesse dito que os Plêiades iniciaram sua cultura sem mencionar os Krugs como a raça específica, eles 

seriam mais felizes? Os gregos, quer ou não, seu DNA foi doado por Krugs, pessoas muito agradáveis. Parece 

"Krugs", não "Kurgs" traduzindo para o inglês. O planeta deles é uma obra de arte; os gregos sentiriam o velho 

Olimpo, se o vissem. Eles devem ter muito orgulho de seus ancestrais diretos. A Grécia era uma cultura muito 

envolvente, influenciando grande parte da civilização ocidental da época. sua arte e ciência foram relevantes no 

desenvolvimento de um período histórico. Eles estavam cercados por mitologia ligada à astronomia, outra 

maneira muito particular de interpretar o zodíaco, que não foi adotado por outras etnias, tendo desaparecido na 

própria Grécia. Como aconteceu com todas as principais culturas regionais semeadas, os representantes culturais 

e científicos dessas culturas não permaneceram no planeta e foram transferidos para o planeta de origem para 

que suas raças parentais continuassem seu desenvolvimento. Assim como aconteceu com Atlântida, Suméria, 

Saxas, Egípcios, Maias, Gregos, Astecas, Incas e várias outras civilizações na Ásia. Os elementos que eram 

remanescentes aqui dessas grandes civilizações do passado são híbridos que não estavam na frequência correta 

para a transferência para os planetas de origem e se tornaram parte do desenvolvimento geral da colônia no 

planeta como elementos comuns. A partir de certo tempo, cerca de 1.000 anos atrás, as colheitas experimentais 

cessaram e os grupos étnicos agora controlam seu próprio desenvolvimento, livre de interferências externas, 

Q - Ipyonic pergunta: você pode me dizer que tipo de nave espacial é o 'Globo Alado', 'Anjo Solar', 'Firefly' e se isso 

tem a ver com a arte dos globos alados encontrada no Egito antigo, Sumérioe mais alguns lugares na Terra? Tem a 

ver com oAnunnaki? 

- Ipyônico, vários naves têm formato de bumerangue ou estabilização de asa de vários formatos. Alguns outros 

são retráteis e estacionários. Existem naves que parecem estrelas com muitas dicas quando abrem todos os 

painéis, como esta da Sirius neste filme. As asas em forma de nave de uma águia que você mencionou pertencem 

a um sistema solar em sua galáxia chamado Gorlac, uma sociedade humanóide, como a sua daqui a mil anos. 

Existe um sistema de energia que não utiliza tambores de antimatéria, mas é baseado em concentradores de 

energia e é carregado nas proximidades dos sóis. É amplamente utilizado porsociedadesque não querem depender 

de fontes externas de tecnologia para seus naves. Esses naves não têm nada a ver com os antigosAnunnaki. 

Q - Um amigo pergunta: se Elenin faz parte do sistema Nibiru e esse sistema está sendo adiado pelos krulianos, 

por que Elenin também não é adiado ao mesmo tempo devido à atração gravitacional de Nibiru? Se for tarde 

demais para atrasar Elenin, isso significa que Elenin está saindo da gravidade de Nibiru e se comportará como um 

corpo autônomo, ou esqueço alguns detalhes. 

 

- Amigo, este cometa Elenin é o núcleo de ferro de uma grande lua de Júpiter que foi destruída na última 

passagem de Nibiru pelo sistema solar. Está em uma órbita ligeiramente diferente, mas segue o mesmo padrão de 

tempo de Nibiru. Está fora do alcance da atração gravitacional de Nibiru. 

 

Q - Ron pergunta, na base subterrânea do Novo México, você sabe se o governo dos EUA está permitindo que os 

reptilianos realizem experimentos com seres humanos? Além disso, você pode confirmar se, naquele local, os 

reptilianos estão se alimentando de seres humanos? 

- Ron, como eu disse, nessas bases e laboratórios, eles fazem vários tipos de experimentos de hibridação em 

humanos. Eles querem criar uma raça híbrida que seria considerada humanóide. Eles não comem seres humanos, 

pois suas preferências são cabras, aves e peixes, mas também comem carne processada de vacas. Se não houvesse 

mais nada para comer no planeta, como uma questão de sobrevivência, eles certamente comeriam humanos, e os 

humanos certamente comeriam lagartos. Direita? 
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Q - Jamespergunta, Mythi, existe alguma verdade em nossos horóscopos? Existe uma correlação entre os planetas e 

nossa data de nascimento no momento do nosso nascimento real? E o calendário chinês, a cada ano representando 

diferentes animais? Existe alguma verdade nisso? 

- James, usar os jogos em suas constelações visíveis do zodíaco é uma prática muito antiga de tentar determinar 

as influências do relacionamento de posições estelares com a data de seu nascimento. De fato, essas estrelas 

estão muito distantes para fazer qualquer diferença em termos de sua energia como fetos. Sua lua é um corpo 

celeste próximo e, com a força da gravidade, pode influenciar a data de nascimento durante luas cheias, porque 

normalmente você tem uma maior incidência de pressão gravitacional que afeta a pressão de fluidos no corpo e, 

na maioria das vezes, acelera eventos. O calendário chinês lista as tendências para um período solar astral, as 

características de cada animal e uma previsão de possíveis tendências para determinados eventos. É também uma 

maneira ilustrativa de prever as possíveis principais características das pessoas nascidas naqueles anos. A data de 

nascimentos praticamente não tem influência no tipo de comportamento ou personalidade dos indivíduos. 

Q - Ed pergunta, há um vídeo na rede sobre alguns alienígenas em contato com os russos. Eu gostaria de saber, 

isso é real ou falso ... ele é o Zetas da Reticulum Constellation? 

- Ed, este é um Gray, a raça que trabalha e está associada aos reptilianos. Eles estão espalhados em todos os seus 

governos de sua elite. Eles são de várias colônias aqui na Via Láctea e em Andrômeda, e é impossível saber qual é 

sua colônia de origem apenas olhando sua aparência. 

Q - Um amigo pergunta, notei recentemente nos sistemas de transmissão na América do Norte que existem 

grupos religiosos de pessoas que exclamam que 21 de maio de 2011 é o começo do fim do mundo. A data em que 

eles estão dizendo que o mundo terminará é 21 de outubro de 2011. Existe uma correlação aqui ou apenas uma 

coincidência que você talvez conheça e como eles chegaram a essas informações se as delas são precisas? 

- Amigo, esses grupos estão seguindo a lógica dos eventos. Eles estão vendo o movimento de seus governos, a 

previsão não oficial de eventos e as informações de que setembro e outubro serão meses difíceis. Com base nessas 

informações, qualquer pessoa pode conectar os eventos de uma doutrina religiosa, pois é muito lógico que isso 

aconteça em muitas de suas religiões. Provavelmente, a elite de suas igrejas representadas pelo Papa deve fazer 

algumas declarações estranhas aos fiéis seguidores durante este ano. 

Q - Boris pergunta: como você cria 600 milhões de outros corpos biológicos para que as vítimas da Terra 

reencarnem? Alguns têm que esperar pela reencarnação se houver menos corpos biológicos? Quanto tempo e o 

que as "almas" fazem na quarta dimensão, enquanto aguardam a próxima reencarnação? 

- Boris, muitos milhões de pessoas sobreviverão no planeta para receber gradualmente os 10% restantes que 

desencarnaram. Aqueles que estão na quarta dimensão estarão revisando seus objetivos, observando eventos e 

esperando. Eles podem encarnar em outro planeta que esteja na mesma frequência da Terra e retornar a ele na 

próxima encarnação, se quiserem. Essa flexibilidade existe para aqueles que não querem ficar muito tempo longe 

da terceira dimensão, que é o local ideal para continuar seu desenvolvimento. 

Q - Katima pergunta, você disse: "Neste mês de maio, devem acontecer fatos que o levarão a prever os próximos 

meses". O que você quer dizer com sua declaração? Você está dizendo que os fatos nos serão apresentados 

durante este mês (maio de 2011) que nos fornecerão fatos sobre nossos eventos futuros? Então você mencionou 

o mês de setembro e outubro como vital! Você está dizendo que, se algum evento significativo ocorrer ... 

acontecerá durante esses meses? Mas se nenhuma mudança importante acontecer durante setembro e outubro, 

então o que? Se nada acontecer durante setembro e outubro, não espere que ocorram grandes eventos no resto 

do ano? Ou você está dizendo que, se nada acontecer durante setembro e outubro, as datas e / ou resultados de 

eventos futuros como 2012 terão mudado? 

- Katima, a instabilidade tectônica do planeta está chegando ao seu limite; portanto, um grande evento pode 

acontecer este mês, a qualquer momento. Se, por acaso, o evento aliviar a pressão apenas em um local específico, 
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haverá menos destruição. Mas, aparentemente, está cedendo em várias frentes simultaneamente. Durante o resto 

do ano, as mudanças causarão problemas regionais, quase sempre no sentido horário, nas bordas das placas 

tectônicas. A atividade vulcânica aumentará exponencialmente. No início de outubro, deve-se decidir se deve ou 

não desviar o corpo celeste que cruzará a órbita da Terra. Se a rota for desviada, você terá mais tempo para lidar 

com os movimentos tectônicos relacionados à reversão do campo magnético da Terra, até os eventos de dezembro 

de 2012, quando o sistema Nibiru terá sua vez. 

Q - Judy pergunta, você mencionou a aura e como a aura de alguém depende da sua aceitação aqui na Terra, os 

10% que você mencionou. A comida que você come tem um fator nisso, como ser um comedor de carne ou 

veganismo, ou você pode alterar sua aura? Comer carne é desaprovado fora da Terra? este é um comportamento 

primitivo? 

- Judy, um rinoceronte que come capim pode ser mais violento do que um leão que come carne. Um touro não é 

melhor que uma pantera, eles só têm hábitos alimentares diferentes. Um índio que caça e pesca para subsistência 

pode ter uma aura mais limpa e brilhante que um vegetariano de sua sociedade. Tudo depende de como você 

consome comida e se você está ciente de que é disso que seu corpo precisa naquele momento da sua vida. O 

consumo excessivo e o desperdício de alimentos, em vez disso, denegrem a aura de uma sociedade inteira, porque 

você precisa otimizar os recursos do planeta até que nenhum vizinho esteja com fome. Em um planeta onde iguais 

morrem de fome enquanto as sociedades jogam fora mais do que as necessidades iguais simplesmente para não 

morrer, então algo está muito errado e desequilibrado. A aura da Terra é fraca neste final da Era, de fato, 10% dos 

quais falamos até agora são aqueles que realmente se importam e sofrem com o planeta e vivem 

conscientemente com essa situação. Não importa o que você come, mas o que importa é que você sente por 

aqueles que não comem. Sua aura e sua frequência são os produtos diretos de sua consciência, e isso realmente 

não importa o que mantém seu corpo na posição vertical. 

Vídeo 40  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo adiante - 23 de maio de 2011. 

Q - Mythi, alguns amigos estão se perguntando por que há tanto movimento nos campos da FEMA e por que o 

programa de ônibus espaciais também terminou? Existe algo iminente para acontecer? 

- Amigos, seu governo está se preparando para o fim da agenda. Fique atento aos eventos. Tente não cair nas 

armadilhas da desinformação. Seu programa de espaçonave foi desativado por razões óbvias. Tudo o que se 

perderá, eles sabem, e não investirão mais, porque não teria sentido. Esta última missão era instalar detectores de 

radiação, apenas para monitorar eventos até o último minuto. Veja, sua rede de satélites pode desligar e a única 

maneira de manter contato com seus amigos será através do que você chama de "rádio amador". Esses 

dispositivos antigos, que usam sua atmosfera como meio de propagação de sinal, serão a única forma viável de 

comunicação. Se você puder se organizar dessa maneira, será um bom começo se preparar para não ficar 

totalmente isolado e à mercê de informações enganosas do governo local. 

Q - Mythi, muitos amigos estão perguntando sobre ELENIN, o que é realmente? É um cometa gelado? Que 

tamanho? Por que sua rota foi alterada nos últimos dias? Por que ainda não é visível? 

- Bem, vamos tentar esclarecer suas idéias. Primeiro de tudo, Nibiru que está se aproximando não é um cometa; é 

um planeta que possui atividade interna atômica, emitindo partículas de energia como um sol fraco, mas a 

superfície é fria, em torno de -40 graus. Na verdade, é uma pequena estrela anã. Não é e nunca foi um cometa 

gelado. O núcleo de ferro da velha lua de Júpiter que mencionei, você deu outro nome, algo como Honda (nota do 

editor: Esta é Elenin). Isso causou confusão com a questão do cometa. Você dá muitos nomes para a mesma coisa, 

e é um pouco confuso. O tamanho desta estrela anã, Nibiru, contando com sua atmosfera de gases é de aprox. 

78.000km. Sua rota está sendo monitorada pela Comunidade Galáctica, tentando compensar suas influências nos 

planetas do seu sistema solar, na possível rota do mesmo. Não sabemos exatamente o que eles estão fazendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WcuzisSVU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=41
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Não é visível porque não emite calor nem luz, por isso é difícil ver com telescópios ópticos e até mesmo com 

telescópios infravermelhos fracos. Será claramente visível quando iluminado pelo sol dentro de aprox. três meses. 

Q - Geo21 e outros amigos perguntam: Mythi, você sabe alguma coisa sobre os lugares na Terra que terão sérios 

problemas quando o planeta Nibiru passar? Por exemplo, o que você sabe sobre a Europa, Américas, Ásia ou 

qualquer outro lugar no resto do planeta? 

- Geo, issoÉ difícil prever exatamente o que acontecerá com o continente, uma vez que o fim do regime 

comunitário Galáctica não nos foi divulgado. Pelos nossos cálculos, você pode ter marés muito altas, com até 300 

metros de altura em alguns lugares, se a estrela anã seguir o cronograma do curso. Dependendo da altitude em 

relação ao nível do mar, os grupos podem ser seguros. Essa elevação deve ser pelo menos duas vezes maior ou 600 

metros.Estes terrenos mais altos serão como ilhas durante esse período. Os ventos também serão muito fortes, o 

que requer um abrigo que suporte pelo menos rajadas de até 250 km / h. 

Q - Ron pergunta, depois que a Comunidade Galáctica aprovar oficialmente o contato com a Terra, será possível 

conhecê-lo pessoalmente? Gostaria de agradecer pessoalmente por nos ajudar a entender o que está 

acontecendo com a Terra e seus arredores. 

- Ron, será um grande prazer para nós. Quem sabe, podemos estar combinando algumas reuniões em seus países 

depois de tudo isso acontecer? Podemos finalmente reunir nossos mais novos amigos para uma confraternização. 

Q - Mythi, qual é o nome do seu planeta natal? Como você chama isso? 

- Meu planeta se chama Mantuk na sétima órbita. Temos outras três colônias: uma na quinta órbita chamada 

Mantika, outra na sexta órbita chamada Sitka e outra na oitava órbita chamada Khatmon.Todossão muito legais 

Mantuk, meu planeta, é o centro cultural, os laboratórios centrais de pesquisa e é principalmente residencial. 

Mantika tem uma grande riqueza de solo e uma produção abundante de alimentos; Sitka é onde quase todas as 

nossas fábricas foram transferidas e quase tudo o que precisamos é produzido lá. Khatmon é quase todo coberto 

de oceanos, lagos e florestas, um lugar ideal para criar peixes e apreciar a vida selvagem nativa, um ótimo lugar 

para passar férias. 

 

Q - Katima pergunta, você disse que o governo usará eventos naturais para matar uma grande parte da população. 

Se existir uma lista, eu pensaria que a definição de humanos descartáveis seria: humanos mais velhos, humanos 

doentes, humanos com problemas de saúde e humanos com baixo QI. Direita? 

 

- Katima, quando falo do seu governo, quero dizer que todos os governos estão diretamente ligados às suas elites 

dominantes. É claro que eles eliminarão os pobres primeiro. Os doentes morrem facilmente sem recursos para seus 

problemas. De acordo com o que percebemos que seus governos desejam, uma grande parte de centenas de 

etnias no planeta seria reduzida para um máximo de 20. O que será escolhido para ficar aqui serão apenas os que 

considerarem superiores. É isso que seus planos de elite, mas não significa que isso aconteça porque eles estão 

sendo observados de perto. 

Q - Katima pergunta: por que o governo sentiria a necessidade de cometer um genocídio se o governo tivesse 

conhecimento sobre a aproximação do Planeta X e a mudança de pólo acontecendo em um futuro próximo? O 

governo deve estar ciente de que apenas uma taxa de sobrevivência de 10% é esperada ... Certo? 

 

- Katima, a ação natural é aleatória. Eles querem garantir que a composição da corrida final do planeta seja o que 

eles definem. Eles querem "ajudar" a natureza a fazer o trabalho de limpeza. Grandes rebanhos de ovelhas que 

eles criaram para sustentá-las até agora são completamente descartáveis. A partir desse ponto, eles querem um 

mundo totalmente sob controle, sem qualquer obstáculo à natureza. início do relacionamento galáctico, é isso que 

eles querem, não o que terão, e podemos garantir isso. 
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Q - Mythi, Dave aqui de Timmins, Ontário. O que é mais importante para nós fazer agora, neste momento como 

raça humana? Devemos nos rebelar contra nossos valores monetários e tentar mudar nossos governos corruptos? 

Devo deixar meu emprego e viver em terreno mais alto? Sempre me senti mais à vontade na floresta e vivendo da 

terra, em vez de trabalhar em um emprego sem saída por muito pouco dinheiro. Sei que no final a escolha é 

minha, mas qual é a sua opinião? 

- Dave, no ponto em que as coisas estão, para se rebelar contra seu governo, isso não resolverá nada agora. O que 

foi danificado não tem tempo para reparo. Você deve levar sua vida normalmente. Quando você começa a ter 

certeza da sucessão de eventos, seus empregos logo deixam de existir porque o planeta vai parar de falar 

comercialmente. Sua economia será interrompida por falta de comunicação, energia, serviços bancários, etc. 

Quando você começar a sentir algum desses sintomas, verifique com sua família um lugar longe dos grandes 

centros urbanos; tente se isolar em locais mais seguros. Tente criar uma chance de sobrevivência, tenha um plano 

pronto, descreva um script, um local escolhido anteriormente. E enquanto nada acontece, siga sua vida normal, 

tentando não interferir ou alarmar aqueles que vivem ao seu redor. Não se deixe enganar pelas doutrinas 

impostas, apenas siga sua consciência. 

Q - Robben pergunta, Mythi, você tem algum conhecimento conhecido de alguma raça de humanóide que tenha 

capacidade de voar na atmosfera? Ou possui alguma força super humana? 

 

- Robben, existem seres humanóides mais leves que, após o sexto nível de frequência, levitam sem nenhum 

problema. Eles não precisam andar se não quiserem. Eles possuem poderes mentais avançados que podem 

neutralizar a força magnética do planeta com um neutralizador de campo de aura. Este campo é dirigido pela 

mente e funciona como um sentido normal desde que nascem. Eles literalmente podem voar. No quinto nível, 

podemos interagir com objetos além da telepatia, mas ainda não nascemos com a característica de controle 

incondicional de nosso biocampo. 

 

Q - Goodman pergunta, yVocê disse que você processa peixe em proteína ... Estou realmente surpreso que uma 

civilização muito mais avançada que a nossa ainda processe animais como alimento. Você pode comentar sobre 

isso, por favor? 

 

- Veja, Goodman, todos nós humanóides, precisamos de certos elementos para nutrição. Os peixes são uma forma 

de animal que pode ser criada e desenvolvida para essa alteração. Não há nenhum tipo de problema nesse tipo de 

consumo, pois o consumo é aquele que mantém o equilíbrio natural dessa espécie de peixe com o meio ambiente. 

Existem espécies que, se não forem controladas, levam à superpopulação e ao conseqüente desequilíbrio de seus 

próprios meios de subsistência. Nosso consumo é o equilíbrio desse ecossistema. Não há nada de errado com esse 

procedimento, enquanto somos humanóides, na terceira dimensão. Não há lugar para a hipocrisia teosófica no 

desenvolvimento de comunidades inteligentes no universo. Estamos muito longe da divindade; 

 

Q - Zeta pergunta, você conhece os códigos da Bíblia? Se a viagem no tempo não for possível, como as 

informações sobre eventos atuais e futuros podem ser matematicamente codificadas em um livro que contém 

dados holográficos com mais de 3000 anos ou mais? 

 

- Zeta, eu já mencionei os missionários da quarta dimensão que encarnam no planeta para trazer conhecimento. 

Bem, a visão que eles têm na quarta dimensão é muito mais ampla. Um dia você terá a oportunidade de ver. 

Nomes, datas e eventos específicos são definidos com precisão matemática. DeNa tendência das etnias 

envolvidas, há uma visão detalhada de tudo o que tenderá a ocorrer no processo de desenvolvimento. É uma 

técnica extremamente avançada de estudo comportamental. É impossível explicar porque mesmo eu não conheço 

os detalhes deste sistema de processamento. Se algum evento muito significativo acontecer ou não ocorrer, eles 

sabem quase tudo o que deve ocorrer durante o desenvolvimento de qualquer colônia, com milhares de anos de 

previsão. Se um conhecimento específico é introduzido em um determinado período, ele pode mudar 

completamente o contexto de desenvolvimento e o futuro de uma colônia. Quaisquer detalhes inseridos podem 
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causar reações em cadeia, para o bem ou para o mal, portanto, essa coordenação perfeita dos Seres Azuis é 

extremamente importante para nossas colônias na terceira dimensão. Há informações de que, por mais do que 

boa vontade que tenho, é impossível transmitir a você seu estado atual de entendimento e desenvolvimento. Mas 

espero me fazer entender. Foram necessários 8000 anos para alcançarmos o nível 1 e agora após 12.000 anos 

atingimos o nível 5 da terceira dimensão. Começamos como você, com etnia compatível com a nossa, misturando 

culturas e conhecimentos até o momento. A grande diferença é que a Comunidade Galáctica não existia para 

ajudar quando passamos para o nível 1, quando cada planeta era por si só. Agora você está passando o nível básico 

3D 0 para o nível 1, com alguma ajuda, e pode participar da socialização com outras sociedades humanóides de 

outras galáxias em pouco tempo. 

 

Vídeo 41  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quarenta e um - 25 de maio de 2011. 

Q - Mythi, alguns amigos aindanão obtenha detalhes sobre Nibiru, Hercolubus, Elenin, Planeta X, Tyche, etc ... 

você pode explicar pacientemente novamente sobre esse tópico? Por favor? 

- Bem,dependendo da reação do sol e sua influência na órbita de aproximação final da Estrela Anã, se ela 

continuar na rota real dentro do cronograma, entre setembro e novembro deste ano. Eles haviam ajustado a 

velocidade, mas voltaram ao padrão original. O cometa que você chama Honda e alguns outros que precedem a 

Estrela Anã pode ser destruído pelos Plêiades, caso seja desviado da rota por influenciar a Estrela Anã e 

consequentemente atraído pela gravidade da Terra; não é importante para o equilíbrio do sistema e pode ser 

eliminado sem grandes problemas. Como mencionei, a Estrela Anã não emite luz, apenas radiação. Você pode 

localizá-lo com telescópios infravermelhos com certos filtros para detectar radiação, porque sua superfície é muito 

fria e não emite calor ou luz no espectro visível à distância que está agora. É quase o dobro da distância da Terra 

ao sol no momento. Dependendo da localização, é possível ver a olho nu uma estrela muito brilhante, iluminada 

pelo sol, um pouco antes do nascer do sol no horizonte. Esta estrela brilhante é a estrela anã. No início de 

setembro, você o verá como um pequeno sol próximo ao seu sol e, a partir disso, crescerá exponencialmente na 

visão. Veja, até o momento, a Terra está correndo à frente da Estrela Anã. Depois de setembro, a Terra fará seu 

arco em órbita; a estrela anã se aproximará rapidamente. Em outubro, estará voltado para a Terra, como um 

grande sol que não brilha, e seus planetas. Seguiremos todas as ações da Comunidade Galáctica para comunicar a 

você o que está acontecendo. As bases lunares estão sendo evacuadas como precaução; Como muitos dispositivos 

estão sendo removidos, deve haver um grande movimento de naves espaciais durante esses meses, aqui no 

sistema solar e na Base Antártica. Somente o portal de transporte intergaláctico permanecerá ativo na Lua para o 

trânsito de naves espaciais. Espero ter conseguido esclarecer o assunto. 

Q - Cindy pergunta, em um vídeo anterior que você mencionou, existem dois outros planetas semelhantes à Terra 

se preparando para passar por estágios em seu desenvolvimento. Onde esses planetas estão localizados? Quanto 

tempo eles estão desenvolvendo? 

- Cindy, esses planetas estão aqui em sua própria galáxia, um sistema solar a 70 anos-luz de distância. São 

colônias de humanóides, muito parecidas com esta. Um planeta é como a sua sociedade há 3000 anos; o outro é 

como 500 anos atrás. Os grupos étnicos semeados nesses dois planetas são muito menores em número, mas são 

muito semelhantes a alguns dos semeados aqui. Essas duas colônias precisam de desenvolvimento populacional, e 

aqueles que não ficarem aqui na Terra serão transferidos para uma das duas, de acordo com suas frequências. 

Q - Todor pergunta, você disse que a nova era começará em 21 de dezembro de 2012. Como nós, pessoas comuns 

da Terra, sentiremos essa mudança? Como vamos descobrir que isso aconteceu? 

- Todor, os remanescentes da velha sociedade que estão aqui se encaixam no novo ambiente ao longo do tempo. 

Esse ajuste será percebido quando você começar a se sentir melhor na nova frequência do planeta. As crianças que 

vierem nesta nova era serão geradas nessa nova frequência e terão o DNA alterado para liberar mais poder para 

https://www.youtube.com/watch?v=HSPeyPNFF38&list=PL367DBA4B8836F09B&index=42
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usar o cérebro. É hora de uma sociedade mais sintonizada com o planeta, menos desigualdade e maior 

solidariedade. 

Q - Tade pergunta: Mythi, você mencionou que sua raça precisava de 8000 anos para atingir o nível 1. Como estão 

os terráqueos nesse caminho, ou seja, quantos anos precisamos? Não seria melhor se todos esperássemos mais 

1000 anos para estarmos realmente prontos para o nível 1? 

- Tade, acho que você não entendeu o que eu disse. Dez por cento do planeta após dezembro de 2012 já estarão no 

nível 1. O planeta Terra entrará no nível 1 e, portanto, aqueles que podem incorporar aqui são apenas aqueles 

com auras sintonizadas no nível 1.Você levou 12.000 anos porque muitas etnias aqui eram misturadas, muitas 

culturas tendo se desenvolvido regionalmente e muitas línguas tendoimpediu a integração da sociedade 

terráquea como um todo. É por esse motivo que os responsáveis pelas “colheitas” que atingiram um certo nível de 

frequência de aura tiveram que transferir esses grupos para suas colônias, porque a Terra não tinha mais 

condições para o desenvolvimento contínuo dessas sociedades. Mas a Terra finalmente conseguiu ter 600 milhões 

de uma raça genuinamente terráquea para este próximo passo.Para voce,o desenvolvimento será mais fácil e 

rápido do que era para nós, porque não tínhamos ajuda como você terá agora. Geralmente tudo é muito mais fácil 

para o irmão mais novo, não é? 

Q - Tade pergunta, você também mencionou que algumas raças podem voar e outras podem se comunicar 

telepaticamente, mas nenhuma perguntou se elas podem mover objetos com suas mentes (telecinesia) isso é 

possível? 

- Sim, claro. Podemos mover objetos, mas no nível 5 de frequência, há uma harmonia entre as capacidades física e 

mental. Não podemos mover objetos com a mente, maiores ou mais pesados do que fisicamente. Se você é fraco, 

pode mover alguns quilos; se vocês são muitos fracos juntos, podem mover uma tonelada. A característica de 

expandir a força além de seus limites físicos, você só chega ao final do nível 6 e durante o nível 7 de frequência na 

terceira dimensão. 

Q - Danan pergunta, quando podemos esperar que nossas comunicações via satélite comecem a falhar? Isso 

acontecerá gradualmente ou em um evento rápido? 

- Danan, seus satélites podem começar a sair da órbita e se perder no espaço quando o equilíbrio do seu campo 

magnético enfraquece o equilíbrio da força centrífuga. A passagem de qualquer grande corpo celeste perto do 

planeta também pode tirar todas as órbitas dos satélites em sua linha de tangência da gravidade. Para muitos de 

seus satélites, a NASA informará como "Vamos mantê-los afastados", para não admitir que eles estão fora de 

órbita. Em meados de 2012, nenhum satélite deve estar operacional, a menos que liberem outros em órbitas mais 

baixas. Isso não deve acontecer porque seus programas espaciais foram desativados. 

Q - Neil pergunta, muitos indivíduos e grupos na Internet afirmam estar em contato com um ser chamado "Enki", 

que você saberá que foi adorado na Suméria como o Deus da água, sabedoria e magia. Atualmente, esses mesmos 

indivíduos e grupos afirmam que Enki é um cientista extraterrestre; um personagem benevolente, que, em suas 

relações com os terráqueos, se interessou por nós e, desde então, desempenhou um papel importante no 

desenvolvimento das civilizações ocidentais da Terra. Enki é um ser real? 

- Neil, se você me pedir nomes, eu traduzo o som desses nomes, e eles não significam nada para mim. Para 

responder, eu precisaria saber de que planeta ele diz que é, para ter qualquer referência real a responder. Não 

tenho ideia de quem ele é, mas, pela sua descrição, ele deve ser uma boa pessoa. Uma coisa não está correta: não 

existe Deus da água, e isso tem muito mais pessoas torcendo por você ... istoé que ninguém é algum tipo de Deus 

... apenas irmãos. 

Q - Antonio pergunta, você disse que existem planetas 100 vezes maiores que o nosso Sol. Como os habitantes 

desses planetas podem suportar a gravidade e seu próprio peso? 
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- Antonio, existem planetas gigantes, mas isso não significa uma tremenda força de gravidade. A força da 

gravidade depende diretamente da massa do planeta. Esses planetas gigantes têm composições geralmente 

muito menos massivas, com pequenos núcleos, com magma expandido até o limite, tendo resfriado quase até o 

centro. Você viu como as rochas vulcânicas são leves? No dia em que a Terra esfriar completamente, será três 

vezes maior do que é hoje, mas terá a mesma massa, ou seja, a mesma força de gravidade que possui agora. 

Q - Judy pergunta, minha pergunta é sobre quem consegue sobreviver aos desastres e o que os governos 

planejaram. Alguém virá nos salvar? Podemos confiar nas pessoas que querem que a gente vá com elas? Os seres 

estelares nos encontrarão sobreviventes e nos ajudarão? Podemos confiar nos novos líderes de elite que 

sobrevivem e desejam reiniciar esta sociedade? O que devemos fazer, pois seremos muito vulneráveis, 

especialmente aqueles que têm filhos pequenos? 

- Judy, afinal, nós e outros parceiros, estamos aqui para ajudar diretamente. Suas elites sobreviventes não terão 

mais controle da situação. Também não permitiremos que nenhuma outra raça não-humanóide interfira na 

recuperação da nova colônia. Finalmente, teremos permissão para nos apresentar a você abertamente. Para 

aqueles que nunca acreditaram que você tem irmãos fora da Terra, será um choque inicial, mas eles se 

acostumarão com a idéia e ajustarão facilmente suas doutrinas para aceitar a verdade dos fatos universais. Não 

lute contra os remanescentes do seu governo atual. Simplesmente proteja-se deles até que tudo volte ao normal 

com a nossa ajuda. 

Q - Hatari pergunta, Estou curioso para saber se existe outro planeta passando pelo mesmo estágio que nós. 

Existem repetidores que estão experimentando algo semelhante a nós, como a tendência do governo de controlar 

a população, encontros com OVNIs, movimentos tectônicos e tempestades? 

- Sim, este é um ciclo sempre muito semelhante. Esses planetas também estão lutando contra a agressão das 

sociedades, são desequilibrados, e essas sociedades passarão por quase tudo o que você passou até agora. Será 

difícil para os repetidores passarem por tudo de novo, quando estiverem cientes da quarta dimensão, se 

arrependerão de não ter melhorado seu caráter para dar um passo adiante em vez de descer. Esta é uma 

oportunidade extremamente importante nessa mudança de Idade, daqueles que estão na Terra que irão longe, 

para aqueles que tiveram que voltar. Tente se concentrar na importância deste evento. 

Vídeo 42  

Respostas de um alienígena de Andrômeda, - vídeo quarenta e dois - 29 de maio de 2011. 

Q - Alguns amigos perguntam: existe um campo de energia alienígena ao redor do sistema solar agora? 

- Sim, existe um campo de energia que é como uma barreira de choque à frente do sistema Dwarf Star que está se 

aproximando. Quando um grande sistema de massa viaja em alta velocidade pelo espaço, ele cria uma frente de 

choque de alta energia que o antecede, abrindo o caminho entre as forças gravitacionais e os campos de energia 

para abrir caminho. Seus cientistas deveriam saber disso. É por isso que todos os planetas do sistema solar estão 

passando por instabilidade e aquecimento, incluindo o sol, que reagirá a esse trauma do sistema nas principais 

EMCs. Quando a Estrela Anã se retirar do sistema solar, haverá um traço desse campo de energia que funcionará 

até meados do próximo ano, mantendo a instabilidade do sistema até que ele se dissipe. 

Q - Alguns amigos perguntam: algo está programado para acontecer em 24 de dezembro deste ano? 

- Bem, tudo depende do que a Comunidade Galáctica fará ou não fará. O Dwarf Star é avançado pelo efeito de 

aceleração de aprox. 14 meses ou tempo orbital 3.2408e-4, uma parcela que não foi calculada por seus cientistas 

no cálculo original porque eles não tinham massa efetiva do sistema para colocar a relação de interação 

gravitacional necessária para o cálculo. Se as órbitas da Estrela Anã continuarem dentro da previsão original, a 

grande quantidade de energia irradiada por seu sol, mais a energia emitida pela Estrela Anã, causará o 

aquecimento do magma da Terra como um microondas; ele se expandirá e isso pode desencadear um rearranjo 

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0Vw-GrbQU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=43
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completo de suas placas tectônicas. O solstício de 22 de dezembro pode causar nesse período o início de uma nova 

distribuição de peso na crosta do planeta. 

Q - Mythi, temos um filme aqui, com um filtro em relevo, mostrando algo bombardeando o sol. Você poderia dizer 

o que poderia ser? 

- Muito bom, este é um dos naves com cientistas da Comunidade Galáctica que interagem com sondas do mesmo 

tipo enterradas na Sibéria e no Atlântico Sul, causando o alívio do estresse em áreas hiperativas do seu sol. Esta é 

uma tentativa de estabilização para que seu sol não reaja com muita violência nesta abordagem iminente da 

Estrela Anã. Eles estão trabalhando duro para mitigar as consequências. 

Q - Paymun pergunta, há um cientista nuclear iraniano que descobriu a propulsão espacial e a estrutura da luz e o 

modelo de nêutrons Keshe. O nêutron é composto pelas três matérias básicas (matéria, matéria escura e 

antimatéria). Isso tudo é legítimo? 

- Paymun, sua ciência quântica está bem à frente em relação a todos esses conceitos, mas é impossível para você, 

no estágio científico atual, sintetizar os elementos necessários para o uso prático dessas teorias. Todas essas 

tecnologias já existem e foram usadas por milhões de anos. Quando estiver pronto para receber essas tecnologias 

para uso prático, você as receberá diretamente de cientistas alienígenas que ajudarão no seu desenvolvimento 

durante esta nova Era. 

Q - Tade pergunta, Mythi, você pode ver esses 10% das pessoas que continuarão se desenvolvendo após o grande 

evento da Terra, se você passá-los pelas ruas? Ou de alguma base onde você está? Você pode monitorá-los ou ver 

sua posição no planeta? 

- Tade, podemos sentir se uma pessoa tem boa frequência ou não. Mas não temos isso como um registro de banco 

de dados. Você tem grupos étnicos com uma boa média de aura e outros com auras estressadas e carregadas. Mas 

entendo o significado da sua pergunta e, sim, nos apressaremos para dar apoio inicial às sociedades em que a 

frequência média é mais alta e assim por diante. Você precisa ajudar primeiro aqueles que podem unir forças para 

economizar ainda mais. Essa é a primeira regra básica a ser seguida em um resgate em larga escala. 

Q - Vikram pergunta, seus amigos nos ajudam no caso de armas nucleares serem lançadas antes de desativá-las? 

Quero dizer, você pode detectá-los e desativá-los em voo antes que eles afetem? 

- Certamente, Vikram, as sondas dos Plêiades podem desativar os mísseis bem antes de atingir qualquer alvo. Não 

haverá esse tipo de ação porque seus governos sabem disso como um fato. 

Q - Katima pergunta, Mythi, você disse às pessoas para não deixarem seus empregos ou se mudarem para um 

local seguro até que tenham certeza da sucessão de eventos! Desligamento comercial de energia, eletricidade e 

serviços bancários! O problema é que, quando essa situação terrível começar, será tarde demais para quem tentar 

chegar a um local seguro! 

- Katima, eu disse para você ficar em alerta. No início de setembro, quando você vê uma Estrela Anã ao lado do 

seu Sol, este é o sinal de que você tem pelo menos uma semana para executar seus planos e scripts para o local 

escolhido anteriormente. Alugue um trailer enquanto seus cartões de crédito ainda funcionam, coloque tudo 

dentro e diga que está de "férias" ou obtenha uma "licença médica" por alguns dias. Isso não levantará suspeitas 

de suas intenções. Não tente avisar todos os outros com um megafone; todos os que morrem durante esses 

eventos já garantiram seus lugares de direito. Aqueles que tomaram a iniciativa de serem informados dos eventos 

podem tentar ficar aqui e sobreviver a tudo isso. Alguns grupos étnicos que podem sobreviver se arrependerão de 

não ter morrido no começo. 

Q - Zeta pergunta, você fez uma cópia completa da Internet para seus registros? Em caso afirmativo, com que 

frequência você atualiza a cópia? Eu esperava incorporar algumas informações para minha futura encarnação. 

Você já fez esse experimento antes? Uma carta de amor digital para você? 
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- Zeta, nós não acessamos sua rede de computadores diretamente. Nossos sistemas que acessam seu sistema 

apenas nos fornecem respostas sobre assuntos aleatórios ou outros dados específicos. Nossos sistemas se 

comunicam com qualquer sistema. Não precisamos fazer backups; nós consultamos tudo em tempo real. O que 

aconteceu com esta colônia já está devidamente armazenado nos bancos de dados da Comunidade Galáctica. Se 

você deixar uma mensagem para si mesmo, seria realmente impossível ser resgatado por você em outra 

encarnação. Suas memórias são acessíveis apenas na proporção em que uma porcentagem maior de sua função 

cerebral é liberada. Isso acontecerá gradualmente, dependendo diretamente do seu nível de frequência. Quanto 

maior a frequência do planeta em que você está alocado, maior a liberação das funções cerebrais dos nascidos lá. 

Q - Wayne pergunta, Mythi, uma vez que estamos prontos para renascer, você disse que podemos ficar na quarta 

dimensão pelo tempo que quisermos? Os espíritos que estão ao nosso redor agora na 4ª dimensão? 

- Wayne, quando você entra na quarta dimensão, que é a densidade do seu espírito, quando você ainda está no 

processo de encarnações na terceira dimensão, pode levar algum tempo para repensar seus valores. Você pode 

até optar por retornar a uma frequência mais baixa para atuar como missionário e ajudar velhos conhecidos ou 

até uma comunidade inteira. Normalmente, o que acontece é que você acaba seguindo a sua classe indo a 

colônias que estão no seu ciclo de vibração, porque apenas os lugares em que você pode continuar a se 

desenvolver. Tudo é muito pessoal, nada é imposto, e esse é o significado do livre arbítrio.Nenhum espírito está 

assombrando você ou próximo a você; apenas pensamentos poderiam ser direcionados da quarta para a terceira 

dimensão. 

Q - Paymum pergunta, com base em relatórios publicados pela agência espacial da China, Sergio Toscano, diretor 

de Pesquisa Astronômica em Missões, disse que por trás do cometa Elenin poderia haver um OVNI se 

aproximando. "Por trás do cometa, descoberto em dezembro do ano passado, os cientistas chineses dizem que há 

um fenômeno, algo que eles chamam de aglomerado, o que significa aglomerado globular, ou talvez espaçonave 

alienígena", disse Toscano. Isso é plausível? 

- Paymum, como eu havia explicado antes que seus cientistas pudessem entender o fato, os naves da Comunidade 

Galáctica estão acompanhando a Estrela dos Anões há muito tempo com a espaçonave Krulian.Eles permanecerão 

lá até os cientistas liberarem a operação. Sua NASA já sabe disso; Os cientistas chineses parecem ter sido os últimos a 

saber. 

Q - Paymum pergunta, não seria uma solução pacífica que as frequências de vibração mais baixas da forma de vida 

fossem removidas para outro sistema que se adapte à frequência delas imediatamente após a morte? Esperamos 

que a destruição cósmica não seja a única maneira de alcançar o objetivo da vida, a menos que seja considerado 

um caminho natural de progressão. É um evento natural ou não natural que tem a coincidência de se reunir ao 

mesmo tempo? A catástrofe acontece em todo aumento de frequências? 

- Paymum, as formas de vida não inteligentes são quase imediatamente transferidas para outros ambientes 

semelhantes. As formas de vida inteligente, em qualquer nível de frequência, passam pela conscientização e 

condicionamento na quarta dimensão. Essa é a regra que funciona. A passagem do nível básico de frequência para 

o nível um nem sempre é traumática. O que acontecerá em seu planeta acontecerá por muitas razões, uma delas 

sendo a explosão da sua população; sua colônia era grande demais para o planeta se comportar. Com as 

mudanças físicas pelas quais o planeta passará, essa dissonância será retificada. Os propósitos das leis que 

governam o universo são muito complexos, tudo funcionando em sincronia. O que não está em harmonia ficará 

afinado, goste ou não. À medida que o planeta altera o nível de frequência, mais rápido ele sintoniza, quanto mais 

rápido sua colônia atingir o nível compatível de frequência harmônica. Afinal, a Terra está sendo aguardada como 

o mais novo participante da Comunidade Galáctica. 

Q - Angel pergunta, eu sou um médium terrestre que não requer sono. Eu sei que esses planetas estão trazendo 

um "emocionante evento celestial" e Elenin não é um cometa, mas uma enorme nave mãe de Deidades que 

ajudaram em nossa criação. Eles cruzam nosso mundo como dois irmãos guerreiros com exércitos para reunir as 

almas que se formaram a um nível mais elevado de consciência através do sofrimento que todo este mundo nos 
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dá. Seremos levados de acordo com nossas vibrações ou auras terrenas. Muitos naves chegam antes da mudança 

de pólo. Isso é verdade? 

- Anjo, é muito bom você ser um observador externo. De fato, você pode considerar a Estrela Anã simbolicamente 

como uma nave-mãe, pois ela ajuda a planejar o destino de todos os habitantes dessa colônia. De fato, aqueles 

que ajudaram a plantar essa colônia nunca deixaram de apoiar seu desenvolvimento e nunca estiveram a mais de 

3600 anos de você. Todos os níveis da aura do planeta receberão as pessoas selecionadas por suas frequências 

vibracionais específicas e auras pessoais. Muitos naves precisam atender aos remanescentes, mas não tirarão 

essas comunidades do planeta, mas ajudarão na manutenção. A esperança não é algo que possa ser dado de 

presente. É o resultado direto de sua consciência espiritual, identificando seu papel fora do campo que o envolve 

nos problemas deste planeta. Não imagine por um momento que a salvação do assunto seja mais importante, 

porque a morte é o único evento absolutamente certo desde o dia do nascimento. Encare os fatos do 

desenvolvimento com seu espírito, sua consciência. O importante é você, e você não é o assunto em que toca, é o 

que importa para se sentir tocado. Direita? 

Vídeo 43  

Respostas de um alienígena de Andrômeda, vídeo quarenta árvores - 03 de junho de 2011. 

Q - Um amigo pergunta: o Hopi falou de uma 'kachina azul' e uma 'kachina vermelha', você poderia inferir qual 

corpo planetário é qual, se você tem esse conhecimento? E mesmo que eu não seja cristão, a Bíblia fala sobre três 

dias de escuridão, quando o Sol eclipsa e depois nasce no lado oposto do céu. Isso tem algo a ver com a estrela 

anã sendo alinhada com a Terra e o Sol por volta de setembro e com a mudança de pólo? 

- Amigo, de 25, 26 e 27 de setembro, eclipses podem ocorrer causados pela passagem de um corpo, entre a Terra e 

o sol. Em relação à cor, é possível chamar azul, mesmo antes de se aproximar do sol no final de agosto, e depois de 

passar o sol ficará com a cor avermelhada, aumentando a atividade de emissão de energia causada por explosões 

solares que siga o em direção a ele. Seu sol reage a corpos estranhos tentando empurrá-los com suas explosões. 

Pode ser que você esteja falando sobre isso. O ângulo do eixo geográfico do planeta pode mudar com essa 

abordagem; portanto, se ocorrer, o sol poderá nascer em outras partes do seu horizonte, demonstrando que 

alteram o eixo de rotação do planeta. O eixo da sua magnetosfera deve ser revertido apenas durante o próximo 

ano. 

Q - Boas perguntas, Mythi, você sabe qual idioma será dominante na Terra após uma grande limpeza? E você pode 

me dizer qual parte da Terra é mais habitada por esses 10% das pessoas com frequência adequada? 

- Bom, a linguagem final se desenvolverá entre os grupos étnicos que compõem sua sociedade dos habitantes do 

planeta Terra. Provavelmente é uma mistura do seu inglês com idiomas latinos. A unidade de medida é o decimal 

que está alinhado com o sistema de medidas alienígenas. As colônias sobreviverão em diferentes partes do globo; 

em todos os casos, existem elementos na faixa correta de frequência, mas 60% deles estarão nas Américas e na 

Europa, os outros 40% estão espalhados pelos demais grupos étnicos restantes. Deveria permanecer incorporado 

aproximadamente 320 milhões de terráqueos, e cerca de outros 300 milhões serão reencarnados na Terra até 

2050. Em 2050, a população do planeta será de aproximadamente 560 milhões de terráqueos. Essa média será 

mantida estável durante esta próxima Era. 

Q - Bill T pergunta, Mythi, você já ouviu falar sobre "estase"? Um conceito sobre colocar toda a vida 

predeterminada para permanecer na Terra (humanos com a aura correta do karma resolvida) em uma espécie de 

estado congelado para enfrentar as grandes mudanças. Uma vez que as coisas se estabelecem, as formas de vida 

seriam revividas para continuar? 

- Não Bill T, isso não vai acontecer. As sociedades que sobreviverão terão que experimentar essa transição para 

crescer espiritualmente com ela. Eles terão a responsabilidade de passar essa experiência para suas futuras 

https://www.youtube.com/watch?v=ljnclQMMThw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=44
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gerações e serão o elo entre duas Eras; estarão bem acordados para assumir essa responsabilidade histórica.Vocês 

será a Fênix que subirá das cinzas para uma nova e gloriosa vida. 

Q - Um amigo pergunta por que outros alienígenas, como os Greys, ou outros humanóides, têm a estrutura 

anatômica mais próxima da humana, exatamente como nossos chimpanzés. É muito interessante e verdade que a 

nossa história da biologia que vai da estrutura morfológica primitiva até a mais desenvolvida. Como eles têm a 

mesma estrutura que os nossos chimpanzés, ou por que os chimpanzés têm a mesma anatomia como eles? 

- Amigos, chimpanzés, gorilas e orangotangos, grandes símios são raças que se formaram a partir do 

desenvolvimento aleatório, nunca terão inteligências individuais, a menos que tenham sido geneticamente 

manipuladas. Os humanóides de nossa marca foram criados por testes genéticos por centenas de bilhões de anos, 

e a ativação do cérebro geneticamente gerada gerou os indivíduos racionais. Essas experiências de mutação 

genética foram feitas em vários tipos de seres humanóides e agora desenvolvemos em diferentes espécies, cada 

uma adaptada à sua região específica nas galáxias onde foram desenvolvidas. Os Greys, Dolphins, entre dezenas 

de outras variações humanóides, têm as características do meio em que foram desenvolvidos.Os reptilianos 

também têm várias variações de espécies. Vocês verá insetos tão inteligentes quanto nós, bem como plantas que 

interagem entre si e com o meio ambiente. 

Pergunta Ypionic, Mythi, como você pode provar que é realmente um alienígena?  

- Ypionic, como você prova que é terráqueo? Não estou preocupado em provar minha existência, nem de onde 

venho, simplesmente troco idéias com você. Não quero ser outro dos muitos profetas que você já tem; sou 

simplesmente um amigo que está em um ângulo melhor para ver as coisas que são importantes para você no 

momento. É uma boa experiência compartilhar alguns conhecimentos com essa nova colônia. Estou feliz com essa 

possibilidade. Não se preocupe com quem eu sou, sabendo o suficiente para saber quem você é. 

Q - Boris pergunta, qual é o nível máximo de ser? 10? 20? O que está acontecendo quando o nível mais alto é 

atingido? Você se une a "deus"? Alguma corrida já alcançou o nível máximo ou ainda não? Em que nível está sua 

corrida? 

- Boris, existem 10 níveis pré-definidos na terceira dimensão. Após o décimo, você entrou na quarta dimensão, 

onde há mais de 10 níveis predefinidos. Minha corrida está no nível 5 passando por seis. Já existem muitas raças 

na quarta dimensão, com um alto nível de luz. Não temos idéia de quantos níveis são necessários para um dia 

encontrar a pessoa responsável por tudo isso, mas continuamos andando. É tudo o que podemos fazer; mantenha 

um passo de cada vez, tentando ser o mais feliz possível no passo em que alcançamos até agora. 

Q - Robert pergunta, minha pergunta é se a Terra está passando por esse processo de crescimento e a limpeza 

significa que todos os sistemas solares passarão pela mesma coisa em momentos diferentes? Todas as galáxias 

também passam pelo mesmo processo? É por isso que todos os planetas e estrelas têm tamanhos diferentes? O 

universo está em constante estado de crescimento? 

Robert, seu sistema solar como um todo está se movendo para a nova Era. Cada ciclo completo dos sistemas 

galácticos passa por uma atualização. Todas as galáxias estão se expandindo, como o universo conhecido como 

um todo. Essa expansão é como uma pulsação, depois de atingir um limite começará uma desaceleração quando 

houver uma forte interação entre galáxias. 

Q - Mahen pergunta, Mythi, o que você espera ganhar ao alimentar os seus medos com os seus medos. Isso é um 

hobby? Você ganha renda? É a atenção? Assuma a responsabilidade pelas palavras que publicar e tenha em 

mente os efeitos. 

- Mahen, eu entendo o seu ponto de vista, porque no seu consenso social ninguém faz nada se não receber algo 

em troca. Essa é a lógica do nível básico em que você ainda está. Na verdade, o que faço é por prazer, trabalho em 

uma força-tarefa que ajuda a iniciar novas colônias em um novo nível de frequência. Não precisamos ser pagos; 

temos tudo o que precisamos para nos sentirmos satisfeitos em nossas vidas e escolhas. Não tenho 
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responsabilidade em responder perguntas, porque o questionador é responsável pelo que ele quer saber. Fatos 

são fatos, algumas respostas podem trazer más notícias, mas você não tem como escapar dos fatos, se souber com 

antecedência, estará melhor preparado para tentar experimentar os problemas. 

Q - Tew pergunta: quanto à sua afirmação de que o universo é mais espesso do que o especificado e de que 

estamos passando pelo plano galáctico em 2012, você não tem links ou evidências diretas para apoiar essas 

afirmações, você as faz com base em sua crença pessoal e em sua própria pesquisa. Não estou julgando suas 

informações corretas ou erradas, estou apenas tentando encontrar o máximo de dados possível. 

- Tew, o ângulo que você é, só pode fazer suposições. A galáxia não é simétrica em sua espessura, e outra coisa, o 

buraco negro central da Via Láctea tem um pequeno movimento angular em sua rotação axial. O plano 

hemisférico da galáxia sofre uma onda desse fato: você cruzará o equador galáctico em dezembro de 2012, quer 

seus cientistas ou não. Se você não tivesse destruído 95% da biblioteca Maia, poderia ter todos esses dados 

astronômicos para ajudar seus cientistas a entender melhor os movimentos da galáxia. 

Q - Antony pergunta, você tem alguma informação sobre a história, destino final e impacto em nossa sociedade 

das pessoas com grandes crânios alongados encontrados na América do Sul, Europa e Rússia? 

- Antony, os Atouns são uma raça de Andrômeda que participou ativamente do desenvolvimento de culturas, 

trabalhando em conjunto com os Pleiadeanos aqui em seu planeta. São crânios altos e alongados, e proporcionam 

considerável importância estética de suas roupas. Eles são uma sociedade muito inteligente e avançada. Por 

milhares de anos, eles assistiram ao mundo e defenderam seus assentamentos de ataques de raças reptilianas que 

sequestraram algumas vezes vilarejos inteiros para levar humanóide a seus planetas, tentativas de efetuar 

hibridização ou simplesmente escravidão. Muitos morreram e foram enterrados aqui. Você deve olhar para esses 

crânios com o devido respeito que eles merecem, afinal, muito do seu desenvolvimento atual é devido a eles. 

Q - Yorick pergunta, o dispositivo no qual todos os membros da comunidade colocam seus conhecimentos, idéias, 

pensamentos e imagens mentais, contém informações de civilizações ainda mais avançadas, você pode inseri-las 

ou é incompreensível demais para sua aura ou frequência? É capaz de deduzir, portanto, responder hipóteses, ou 

mesmo criar suas próprias hipóteses? 

- O Yorick, os bancos de dados acessíveis a nós, está no nível 5 e em todos os níveis abaixo dele. Não podemos 

acessar informações de níveis mais altos porque elas são criptografadas para o seu sistema. Quando precisávamos 

de uma solução para um problema além da nossa tecnologia, existem canais que permitem que sociedades mais 

avançadas nos ajudem, como faremos com você neste início da nova Era da Terra. 

Q - Pritham pergunta, eu sei que não devo perguntar sobre lugares seguros ... mas está sendo dito que todo o 

continente indiano se afogará no próximo turno com suas placas mergulhando no Himalaia ... não há ninguém 

para nos salvar ? Um país com 1,2 bilhão de pessoas deveria cair desse jeito sem nenhum aviso prévio dado a 

alguém? Toda essa informação vem da conversa zeta dirigida por Nancy Lieder? A fonte deve ser confiável? 

- Pritham, você também está preocupado com o assunto. Veja, se você tiver que sobreviver, sobreviverá apesar de 

todas as previsões em contrário. Muitas pessoas podem ser salvas em um naufrágio se estiverem preparadas para 

enfrentar a situação. É impossível mudar 1,2 bilhão de pessoas para um local considerado seguro, você concorda? 

Com base nesse fato, a única solução é enfrentá-lo, lutar pela sobrevivência até o fim com o que estiver ao seu 

alcance. Mais do que isso, está além do seu alcance físico, portanto, prepare sua mente para, se necessário, estar 

pronto para integrar-se conscientemente e em paz com a aura do planeta. 

Vídeo 44  

Respostas de um alienígena de Andrômeda, vídeo quarenta e quatro - 04 de junho de 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=88Dj9e9QNqo&list=PL367DBA4B8836F09B&index=45
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Q - Antony pergunta, você tem alguma informação relacionada aos megálitos de Puma Punka, que fizeram essa 

estrutura, como eles usinaram o hard rock tão perfeitamente, qual era o funcionamento dos sites e como foi 

destruído? 
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- Antony, Aproximadamente 3500 anos, existia um assentamento relacionado a uma raça das Plêiades, para a 

qual foi construída uma infraestrutura completa extrudada na América do Sul. Toda a cidade foi construída com 

rochas cortadas por correntes de energia e levadas ao local por naves espaciais usando gravidade neutralizante. 

Existe uma grande infraestrutura com templos, água corrente e áreas residenciais. Essa cultura foi transferida 

para outra colônia depois de dois mil anos.Depois de abandonadas, as culturas e o tempo locais são encarregados 

de destruir as instalações. 

Q - Cynthia pergunta, Mythi, por favor assista a este vídeo. Você consegue reconhecer o que são todas essas bolas 

de fogo? Acontecendo desde o início de maio? 

- Cynthia, como eu disse, o movimento das naves espaciais é muito intenso nesse período, essas luzes são das 

naves espaciais que entram em sua atmosfera com um campo de força muito intensificado para evitar o calor, e 

isso causa a luz brilhante emitida. Os naves que já estão acostumados ao planeta entram na atmosfera com mais 

discrição, mas que não sabem ao certo, preferem não arriscar e seguem com os campos de força com potência 

máxima. 
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Q - Gatika pergunta, eu lembro de dizer aos meus pais aos 7 anos que eu não pertencia à família deles, eu sempre 

fui 'diferente' do resto dos membros da minha família e também tive um sonho recorrente em uma casa em outra 

casa. época, você acha que estou vivendo outra vida que não a anterior? Esses poderiam serlembrança da minha 

vida passada? 

 

- Gatika, pode ser que você tenha encarnado nesta família pela primeira vez, vindo de outro lugar do universo no 

momento em um certo nível de frequência para este planeta. Você pode ter vagas lembranças de sua vida como 

naquele outro lugar em que pode encarnar muitas vezes seguidas. Nesta nova era, alguns espíritos das Plêiades e 

de Andrômeda também serão encarnados aqui pela primeira vez, e você pode encarnar em outros planetas que 

estão no nível um. Há uma grande flexibilidade nesses procedimentos. Isso não significa que todos os 10% dos 

humanos que subirão ao nível um de uma frequência necessariamente devam reencarnar na Terra. O que será 

mantido é a taxa demográfica do planeta durante esta nova era. 

 

Q - Pergunta Chiefy pergunta: Mythi sobre o mistério da ilha de Oak, você sabe alguma coisa sobre isso? 
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- Principalmente, essa antiga base foi fechada por quase 300 anos, quando a civilização humana na região tornou-

se inviável o movimento das naves espaciais Arcturianas. O poço existente na ilha é o antigo orifício de uma 

grande base que existe no fundo da baía em frente à ilha. Atualmente, a base está inundada; seu portão de 

entrada debaixo d'água está selado e é impossível penetrá-lo pelos dutos de ventilação da ilha. Os seres humanos 

já estiveram lá muitas vezes desde seus piratas até seus exploradores, mas é improvável que cheguem à base por 

um tipo defensivo de engenharia que foi adotado em sua construção. 

Q - Phillips pergunta: por que, se somos colonos, colocados aqui por uma razão por extra-terrestres, por que você 

nos permitiu passar por tanta miséria? Por que você permitiu que a elite fizesse as coisas horríveis, elas fizeram e 

continuam a fazer? Por que você não veio e se deu a conhecer às massas e disse a elas o que a elite está fazendo? 

Por que você não desceu e os impediu de matar tantos milhões? Que tipo de experimento é esse? Você poderia 

tê-los parado, não poderia? Você tem o poder. 

- Phillips, uma sociedade para provar que é viável; deve pelo menos sobreviver sozinho. Saber escolher seus líderes 

também é uma maneira de demonstrar maturidade. Se você se autodestruir, eles estarão livrando o universo de 

uma sociedade inviável, certo? Você conseguiu dar muito poder às suas elites, de modo a se livrar da corrente 

através dessa mudança planetária. Se tivéssemos que intervir à força, você não teria nem os 10% prontos para 

esta mudança por seus próprios méritos. Eu sei que é difícil entender, mas para ganhar um lugar melhor, você tem 

que provar que merece o que tem. 

Q - Bogarette pergunta, Mythi, e quanto a nós, pessoas que trabalham no exterior do nosso país? Já devemos 

partir para nos prepararmos nos próximos meses? E estar com nossos entes queridos? Acredito que, quando a 

estrela anã aparecer no céu, todos estarão em pânico e não haverá mais vôos até lá. O que devemos fazer? Você 

pode nos aconselhar? 

- Bogarette, fica atento aos eventos. No final de agosto, quando a mídia começar a mencionar algo estranho sobre 

o "cometa", olhe para seus parentes. Você terá cerca de duas semanas ou até 10 de setembro, quando os sistemas 

começarão a falhar.Isso, se algo diferente acontecer, então com a rota de Dwarf Star. 

Q - Michael pergunta, assistindo ao 26º vídeo - Isso me confunde muito. Os símbolos são surpreendentemente 

semelhantes. Estou questionando sua credibilidade ... Gostaria de não fazê-lo. Existe uma maneira de você 

analisar esse assunto? Como essa empresa poderia ter recebido os símbolos? Por que parece a fonte exata? 

 

- As colônias de Rigel Centaurs são da nossa civilização, somos como primos. Nossa escrita é muito parecida com a 

deles; temos símbolos muito semelhantes, mas às vezes com significados diferentes. Esses símbolos, entre outros 
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documentos, caíram nas mãos de seus governos quando o último acidente que falamos anteriormente na América 

do Norte. Atualmente, seu governo tem muita literatura sobre várias raças, presentes de reptilianos e seus cinzas. 

Q - Inter pergunta: A origem da massa, na minha opinião, depende diretamente da interação específica das 

partículas quânticas com o campo do Bóson de Higgs; o particulado todo permutante e quantizado que existe em 

todos os pontos do espaço que cria "arrasto" na energia existente, resultando no que experimentamos como 

massa de repouso. A entidade ou substância que controla nosso corpo que consideramos a "alma" ou "espírito" 

possui uma partícula física ou energética igualmente quantificável? Caso contrário, você poderia explicar 

claramente e em termos de física qual é a nossa "alma"? 

- Inter, tentarei explicar de uma maneira simples: a alma ou o espírito de nossa terceira dimensão é energia 

mensurável e tem massa, é composto de partículas quânticas, mas está sujeito às leis de comportamento da 

matéria na quarta dimensão, onde a energia é a matéria mais densa. Essa energia precisa de um envelope para 

estar na terceira dimensão, e como a energia pode ocupar o quantum espacial, de um corpo na terceira dimensão. 

O espírito da terceira dimensão é a forma mais densa de matéria que pode ser aceita na quarta dimensão. Os 

seres que já vivem na quarta dimensão têm muito menos energia densa que a nossa alma. Mesmo estando lá 

quando desencarnados, somos muito mais severos em termos de matéria do que eles. 

Q - Ed pergunta: Mythi, você disse que apenas 10% da população da Terra sobreviverá aos próximos eventos, 

dependendo de sua frequência. Como serão escolhidos os 10% que têm a frequência certa para ficar? Como os 

10% saberão como sobreviver aos próximos eventos? Como eles saberão estar em lugares salvos para sobreviver? 

Haverá sobreviventes na Terra após esses eventos com menor frequência? Eu não acho que toda a "Elite" em seus 

Bunkers tenha a frequência certa, mas também não acho que todos eles vão morrer em seus Bunkers. Então ... 

como essa escolha acontecerá? 

- Ed, os elementos que fazem parte de 10%, não serão escolhidos, eles ganharam para estar onde estão. Se eles 

sobreviverem ou não aos eventos, isso realmente não importa, eles já estão com um novo nível da frequência 

certa. 

Aqueles que ficarem aqui receberão aqueles que retornarão na nova Era. Eles podem até nascer de pais que não 

estão nos 10%, mas estavam sobrevivendo aos remanescentes. Todos os que estão fora da faixa de frequência 

correta do planeta, quando desencarnados, serão transferidos para seus devidos lugares, mas possivelmente 

deixarão as crianças na frequência certa aqui no planeta. Nascerão aqui os espíritos sintonizados apenas com esta 

nova Era. 

Q - Teri pergunta, umcrianças "Star" estão planejando um festival de iluminação em junho deste ano? 

UMAExistem planos secretos de reunir pessoas para eventos em que crianças são subidas a naves-mãe ou algo 

assim? 

 

- Teri Não, nenhuma criança será levada para naves espaciais. O planeta está sob estreita observação; nenhuma 

raça teria a audácia de tentar algo contra a sua sociedade em um momento como este. Alguns talvez pudessem 

ser seqüestrados por membros de uma de suas seitas estranhas, para provocar alguma desinformação pública. 

Q - Katima pergunta: Mythi, o que significa esse último círculo de culturas? 
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- Katima, alguns círculos nas plantações são simplesmente arte, deixados como presentes. Este círculo de culturas 

representa uma relação entre a Terra no centro, com o sol à direita, com a lua abaixo, o rosto iluminado, voltado 

para a Terra e seu efeito gravitacional da maré e do equilíbrio, e a Estrela Anã chegando com sua ondas de choque 

atingindo a Terra à esquerda. É uma estrutura abstrata simples do evento atual em seu sistema solar. 

Q - Borg pergunta, o que você sabe sobre o crânio infantil Star? É estrangeiro ou? 

 

- Borg, esse crânio pode pertencer a uma raça de minúsculos cinzas de Sirius. Eles costumam se mover muito por 

aqui, coletando amostras de vegetais. Eles têm cerca de 90 cm de altura, em média. Poucos seres dessas raças 

circularam aqui, então há 99% de chance de ser um deles, provavelmente atacado por algum animal e levado para 

um covil ou caverna, longe de sua tripulação em alguma floresta. 

Pergunta - Carlo pergunta, eu gostaria de saber quando retornarmos à 4ª dimensão depois que morrermos, 

estamos em forma corporal? 

- Carlo, quando você entra na quarta dimensão, seu espírito ainda está na linha do seu último "eu". Enquanto 

estiver lá, sua forma original prevalecerá ou você reconhecerá no espelho como você.E todos que sabem que você 

o reconhecerão. Se você está doente com sua aura, você aparecerá com o doente, se estiver bem e em paz, se 

encontrará com boa aparência. Existem tratamentos na quarta dimensão para os doentes, alguns passam muito 

tempo no hospital até poderem encarnar novamente na terceira dimensão. O importante é que você esteja 

sempre bem consigo mesmo. 

Q - Angelo pergunta, Mito, energia derivada de biodigestores (biogás) e seu biofertilizante (restos), eu entendo 

que os 98 são 99% limpos para Gaya e para nós, os terráqueos. É considerado energia limpa na sua Comunidade 
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Galáctica? Será esse o tipo de energia limpa produzida e usada por nós 10% dos herdeiros legítimos no futuro 

próximo da nova frequência da Nova Era da Gaya? 

- Angelo, toda forma de energia não residual, é totalmente aceitável. A queima de gás natural é uma maneira 

limpa de obter energia. Existem excelentes processos químicos que, com uma única unidade geradora, podem 

abastecer uma de suas principais cidades por muitos anos, sem custo e sem desperdício para o meio ambiente. Os 

recursos hídricos também são uma excelente opção, pois são adaptados para transmitir unidades radiantes, o que 

reduziria o custo de energia para quase zero na distribuição. Existem muitas boas opções. O óleo e a energia 

atômica que você usa o suficiente são as piores escolhas possíveis. Mas tudo isso será passado muito em breve. 

Vídeo 45  

Respostas de um alienígena de Andrômeda, vídeo quadragésimo quinto - 06 de junho de 2011. 

Q - Mike pergunta, Mythi, gostaria de saber se você poderia identificar esse "edifício" localizado no Google Mars. 

 

- Olá Mike, já faz um tempo que não é? Você sempre me surpreende com suas fotos. Bem, essa é uma unidade de 

extração mineral e é usada como suporte de estação. É administrado por uma comunidade de Sirius. São unidades 

modernas que podem se mover para outros locais com características da espaçonave. Também mantemos uma 

série dessas unidades em vários locais para extração mineral. 

Q - Andy pergunta, acabei de assistir a dois vídeos de um programa em espanhol que não foi ao ar porque foi 

considerado muito instigante! Poderia a nossa própria Lua ser "Nibiru"? Uma nave que trouxe vida inteligente à 

Terra? 

 

- Andy, sua lua não é Nibiru, era uma base importante para muitas civilizações antigas, mas é simplesmente um 

satélite natural. Faz parte do equilíbrio do seu sistema de vida no planeta. Felizmente, ela estará lá por muitos 

milênios e você ainda usará muito o portal intergaláctico que existe instalado lá. A lua é como uma grande praia 

sem oceano, não muito divertida. 

Q - Jacintah pergunta, acredito que estou nos 10% que serão levados aos planetas. Entendo, se não, serei 

reencarnado e morarei aqui no novo tempo ... De qualquer forma, estou totalmente animado. Meu problema é 

com meus bebês. Os pensamentos de sua aura não estarem com a minha me assusta ... se eu não for e quando 

estivermos na quarta dimensão, você diz que lembraremos de muitos filhos, mães, pais, etc. Mas eu quero meus 

filhos. Teremos uma escolha naquele momento, na quarta? 

- Jacintha, na quarta dimensão, seus filhos serão espíritos desencarnados, como você, os "adultos" não estarão 

mais no corpo das crianças. É outra realidade em que não há idade cronológica como na terceira dimensão. Acho 

https://www.youtube.com/watch?v=NEFOC-O2bd0&list=PL367DBA4B8836F09B&index=46
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que esqueci de mencionar isso nas minhas descrições. Você pode vê-los, conversar com eles e abraçá-los, mas 

nunca serão as crianças que você conheceu aqui. Os espíritos podem ter mais ou menos conhecimento e 

experiência do que outros e você pode sentir isso. Quando você fala, ou se aproxima dos espíritos anteriores, ou 

"velho", percebe isso, mas todos parecem a mesma "idade", porque não há conceito de idade na quarta 

dimensão. Existem também aqueles com mais ou menos beleza, mas é inerente ao humor e à aura naquele 

momento específico. 

Q - Jacintah pergunta, minha segunda pergunta é sobre as vacinas do governo ... Aqui no Canadá, nossos filhos 

não podem ir à escola sem as vacinas ... Você está falando sobre essas vacinas também ou apenas contra a gripe / 

h1n1? 

- Nas vacinas de Jacintah, encontre uma maneira de contornar esse requisito da escola e não vacinar seus filhos. 

Algumas vacinas, como hepatite, tuberculose, sarampo e varicela, dependendo da origem, podem ser 

administradas. Evite qualquer vacina especificada como anti-gripe de qualquer tipo. 

Pergunta - Tyler pergunta: como a concepção do espírito mais antigo versa o espírito mais novo, no momento do 

nascimento? Como a população aumenta quando um novo espírito entra em existência? E esse novo humano 

surrado deve ser desafiado mentalmente (não-inteligente) se nunca existiu antes e não vem de outro sistema? Ou 

talvez, haja uma quantidade predeterminada de almas no reino etéreo? 

- Tyler, como expliquei anteriormente, os espíritos estão incorporados no ambiente familiar, mais sintonizado com 

o "estado atual" de sua frequência. Pode ser um espírito antigo, mas se ele tiver mudado com frequência por seus 

erros e erros cometidos na encarnação anterior, nascerá em uma família com as mesmas características, embora 

espíritos menos evoluídos, para tentar atender às necessidades de desenvolvimento na área onde anteriormente 

falhou. Somente quando não há espíritos disponíveis para reencarnação em uma dada frequência em qualquer 

outra colônia humanóide, novos espíritos prosperam nas novas samambaias e eles terão um desenvolvimento 

médio dos genes de seus pais. Daí o ditado "boas sementes produzem bons frutos". 

Q - Daisy pergunta, existe alguma maneira de medir nossa frequência? Existe alguma maneira enquanto 

encarnamos na terceira dimensão para entender se nossa frequência evoluiu ou está pronta para "evoluir"? 

- Daisy, de jeito nenhum, mede seu próprio status de frequência. Imagine um arco-íris, existem diferentes 

frequências de cores, cada faixa de cores tem suas nuances mais fortes e tênues, dependendo da sua frequência, 

você está em uma das faixas de cores, acima ou abaixo desse intervalo. A frequência é estritamente pessoal, nada 

ou ninguém pode mudar sua frequência, a menos que você. Sua frequência é inerente ao seu grau de 

desenvolvimento e seu estado de espírito. O grau de desenvolvimento significa a cor; estado de espírito significa a 

nuance da cor. Com a canalização e meditação de energia, você pode esclarecer seu estado de espírito, pode 

melhorar sua nuance de cor até uma cor superior ou está pronto para passar para a próxima cor. Espero ter 

ilustrado o ponto. 

Q - Um amigo pergunta, eu moro em Amsterdã, estou olhando pela janela da minha mesa agora ... Não consigo 

imaginar 300m dispensa, estou olhando ao meu redor, pensando e olhando para colegas trabalhando duro nessa 

batida morta trabalho, e eles não têm idéia do que está por vir. Quando está acontecendo ... vai acontecer hora a 

hora, dia a dia ou ...? 

- Amigo, quando a Estrela Anã estiver se aproximando, sua influência nas marés será inversamente proporcional à 

distância, mas deve estar se aproximando rapidamente, ou seja, de meados de setembro a meados de novembro é 

o período de maior influência. As ondas podem ter alguns metros desde o início até centenas de metros na menor 

distância de aproximação. Os naves da Comunidade Galáctica ainda estão monitorando o sistema, navegando 

perto dele, e não sabemos se existe algum plano em vigor. 

Q - Panos pergunta, é verdade que o calendário maia termina em 24 de dezembro de 2011 e não em 2012?  
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- Panos, os maias tinham um relatório completo de todos os movimentos previstos para o seu sistema solar, 

extraídos dos bancos de dados da Comunidade Galáctica pelos Plêiades. Havia informações detalhadas sobre 

todos os eventos planetários. Os astecas, maias e incas compartilharam os mesmos dados fornecidos pelos 

"deuses". Infelizmente, sua igreja católica destruiu as bibliotecas dessas pessoas antes que seus cientistas 

pudessem decifrar essas escrituras antigas.A previsão para 24 de dezembro refere-se a grandes movimentos 

tectônicos ao redor do globo, causados pelo derretimento parcial do núcleo da Terra devido ao bombardeio de 

energia causado pelo instabilidade do evento cósmico planejado.Portanto, existem duas sondas instaladas no 

planeta, uma na Sibéria e outra no sul do Atlântico, para evitar um possível colapso total do núcleo, criando uma 

enorme reação em cadeia. Dezembro de 2012 é o fim de uma Era, uma revolução completa da galáxia, a 

passagem do planeta no nível hemisférico e alinhando-se ao centro da galáxia. É uma data simbólica para o fim e 

o começo dos tempos, com o realinhamento final do campo geomagnético do planeta.Espero ter esclarecido o 

assunto. 

Q - Paymun pergunta, por que e como os distúrbios psicológicos são formados? Meu amigo havia desenvolvido 

esquizofrenia há 5 anos; ele está sofrendo há muito tempo e continua int. Você pode nos dar uma ideia Mythi? 

Como eles podem ser curados ou evitados? 

 - Paymun, os distúrbios do cérebro podem ter muitas causas, malformação ou grandes influências negativas do 

ambiente. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para o estresse do seu tipo de sociedade 

consumista. As pressões que levam a bloquear estados na produção de certas glândulas, essenciais para o 

equilíbrio de certas funções cerebrais. Não sendo o caso de malformação física, esses desequilíbrios podem ser 

tratados com meditação e relaxamento introspectivos, uma vez que as causas do processo são eliminadas. É muito 

difícil, porque a competição que acontece todos os dias em sua sociedade para manter uma posição social impede 

na maioria das vezes que a causa dos problemas seja completamente erradicada. Esse tipo de competição social 

desaparecerá gradualmente na nova Era, quando todos poderão encontrar seu lugar de direito nas funções sociais 

do planeta. 

Q - Salguns amigos perguntam, so Se todos esses eventos acontecerem e os 10% restantes, alguns alienígenas da 

Comunidade Galáctica aparecerão e ajudarão. Então, o que vem a seguir? Qual seria o propósito de viver? Não 

seria divertido negociar em um dia, vender ou comprar coisas ou fazer coisas. Basta viver e passar para o próximo 

nível de aura? Isso parece desmotivado para mim. 

- Amigos, será mais emocionante do que você pensa. O comércio continua, mas não apenas no nível do planeta, 

mas intergaláctico. Novas tecnologias disponíveis, centenas de coisas novas a serem feitas, sua indústria pode 

produzir veículos antigravitacionais, participação na exploração de outros planetas, exploração racional dos 

recursos do planeta, grandes plantações, cidades mais limpas e bem planejadas. faça isso, você não se sentirá 

nem um pouco chato. Tudo isso acontece em um contexto social mais justo, onde todos são respeitados por sua 

participação e sempre contados com a necessidade de uma vida digna e aberta a novas oportunidades. Do mais 

mundano ao mais inteligente, respeitado e todos estarão trabalhando em seus papéis, e cada um será feliz dentro 

de suas limitações. A igualdade de oportunidades para todos os meios respeita o livre arbítrio, uma pessoa não 

pode se sentir feliz em estudar engenharia na faculdade, mas pode optar por ser agricultora e ser muito feliz em 

seu papel. O caminho da conquista não é igual para todos, mas o respeito pelas escolhas de cada um deve ser o 

objetivo de uma sociedade justa. 

Q - Eric pergunta, já que muitos passam por ciclos de desenvolvimento semelhantes e novas soluções são 

encontradas independentemente o tempo todo, nós, terráqueos, poderíamos ajudar outros trocando soluções 

criativas para acelerar e otimizar o desenvolvimento de outras culturas? 

-Eric, como complemento da pergunta anterior, sim, quando você começa a conhecer outros planetas, você será o 

alienígena. Você encontrará várias civilizações em atraso em estágios que podem ser apoiados, desde que haja 

um bom estudo sobre o impacto social que essa ajuda possa ter nessa sociedade. Qualquer interferência direta 
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deve passar pela análise de um conselho, de que uma sociedade não é responsabilizada pela desestabilização de 

outra. Os tempos serão muito gratificantes para você nesta nova Era, com certeza. 

Q - Yanah pergunta, sobre a Comunidade Galáctica, eles estão cientes dos seres de dimensões superiores que 

também estão envolvidos pessoalmente com este planeta neste momento? Ou as frequências dimensionais mais 

altas não são regulamentadas pela Comunidade Galáctica? 

- Yanah,Realmente não sei do que você está falando quando diz que seres de dimensões mais altas estão 

envolvidos com o planeta Terra. Sim, eles estão cuidando de suas próprias vidas em sua própria dimensão. Não há 

cuidados e não quero interagir com a terceira dimensão. Não entendo de onde você tira essas conclusões. Todos 

os conselhos das Comunidades Galácticas existentes na terceira dimensão são compostos por civilizações da 

terceira dimensão. Há pouco ou nenhum contato direto entre a terceira e quarta dimensão. Seres de terceira 

dimensão nas frequências 9 e 10 têm muito facilmente observações externas, podem ver e sentir os efeitos da 

quarta dimensão, mas não tem utilidade prática para a vida na terceira dimensão. É como se você fosse um peixe, 

querendo saber os detalhes de como eles vivem e o que fazem na vida fora da água, não haveria utilidade prática 

para o que você saberia. 

Vídeo 46  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quarenta e seis - 11 de junho de 2011. 

Q - Um amigo pergunta, você mencionou que podemos acessar nossa memória na quarta dimensão. Isso significa 

que nossa memória não é armazenada no tecido cerebral? Caso contrário, como a memória é armazenada para 

que possamos acessá-la a partir da 4ª dimensão. Você pode me explicar isso? 

- Amigo, suas memórias estão em seu cérebro na quarta dimensão, mas seu cérebro físico da terceira dimensão 

não está suficientemente ativado para que essas memórias sejam acessadas. Quando você está na quarta 

dimensão, não há barreira física no cérebro e pode se lembrar de absolutamente tudo o que já viveu. Entendeu o 

conceito? 

Q - Cynthia pergunta, Mythi, qual é o nome do seu líder? É apenas um ou um pequeno grupo que leva você? Como 

você os chama? Ou as poucas pessoas responsáveis pelo bem-estar da sua espécie? Você deve ter um congresso 

de pessoas sábias e velhas que o levem a essa vida maravilhosa que você vive. 

- Cynthia, somos governados por um conselho de coordenação social do planeta e três colônias. Todos os assuntos 

relacionados a todas as áreas, tais como pesquisa tecnológica, produção de alimentos, harmonização do meio 

ambiente, desenvolvimento e manutenção, geração de energia, joint ventures, política externa, frotas de 

transporte, exploração e defesa, etc ... são analisados e soluções direcionadas ao departamentos responsáveis. Os 

membros do conselho são pessoas comuns, mas especialistas em suas áreas, que doam seu tempo para o bem da 

comunidade como um todo. Qualquer solução ou opinião vinda de qualquer cidadão que acredite ser a solução 

ideal em qualquer área é sempre bem-vinda e considerada pelo conselho como se fosse de um membro ativo. 

Qualquer cidadão pode falar sobre qualquer assunto em que seja especialista para o melhor desenvolvimento de 

sua área. Não há encobrimentos, 

Q - Um amigo pergunta, desculpe-nos se não tínhamos esclarecido antes sobre quantos milhares de anos a 

Comunidade Galáctica existe. Você corrigiu nosso erro, mas, ao fazê-lo, implicava que a comunidade tinha apenas 

4000 anos. Isso é ainda mais jovem do que imaginávamos ... e ainda conflita com a história de seu envolvimento 

há milhões de anos. Não podemos ignorar a idéia de que a Comunidade Galáctica tinha milhões de anos e ainda 

não existia para o seu povo apenas alguns milhares de anos atrás? Não faz sentido. 

- Amigo, explicar melhor a Comunidade Galáctica tem 11 mil anos de existência, mas seu alcance vem crescendo 

lentamente. De acordo com nossos ancestrais, levamos 8000 anos para atingir o "nível um". Há 5000 anos, fomos 

visitados pela Comunidade Galáctica alguns anos depois que nosso sistema solar passou para o "nível um" de 

https://www.youtube.com/watch?v=_fWEZ_fW2CE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=47
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frequência. Naquela época, eles estavam registrando planetas, que estavam no "nível um" para fazer parte da 

comunidade, e ainda hoje continuam a encontrar planetas capazes de fazer parte imediata da comunidade. Agora 

estamos no nível 5 de frequência, ou seja, depois de 13.000 anos no total, colônias como a sua foram implantadas 

por membros da comunidade, portanto, já têm a supervisão da Comunidade Galáctica, mesmo no nível básico. 

Q - Espinosa pergunta, minha pergunta é por que o pessoal dos Illuminati precisa fazer tanto sacrifício humano o 

tempo todo? Eles declaram que 2012 é o momento da grande colheita "e dizem que são anjos da 6ª dimensão. E 

por que todos os maçons têm tanto relacionamento com as Plêiades? E com a constelação de Órion? 

- Veja Spinoza, temseitas frequentadas por suas elites, que imitam os rituais das seitas antigas e as escrituras 

antigas, relacionadas a "deuses". Nesses rituais, os sacrifícios são de "espíritos puros" dos humanos, geralmente 

crianças e tuas elites ainda acreditam que mantém o poder ao se envolver nessas seitas.A colônia reptiliana de 

Zeta Orionis, sendo muito mais próxima, cerca de 800 anos-luz do que seu governo central, que está na galáxia 

NGC300 a 6,5 milhões de anos-luz, é a que está atualmente em contato com seus governos. A base em Marte foi 

construída por eles. No que diz respeito às Plêiades, acredito que é apenas uma referência, porque eles tentaram 

vários acordos com as Plêiades sem sucesso, mas desejam dizer que são "amigos e admiradores" das Plêiades. Os 

reptilianos sabem que os Plêiades são o maior obstáculo a qualquer plano de ação, porque a frota militar deles é 

imbatível. Os Plêiades não querem contato com seus líderes, desligaram os dispositivos atômicos e deram um 

prazo para o seu governo desligar todas as usinas atômicas em operação. O que não for desativado nos prazos 

estabelecidos pela Comunidade Galáctica será permanentemente neutralizado, mesmo antes de setembro deste 

ano. A menos que haja uma grande mudança cósmica no comportamento, o que é muito improvável. 

Q - João pergunta, Mythi, se me lembro bem, você disse em respostas anteriores e corrige se eu estiver errado, 

que seu povo vive cerca de 350 anos terrestres, que você tem a tecnologia para regenerar órgãos, que morre e vai 

para o hospital. quarta dimensão somente quando você sentir que está pronto. Depois de tudo isso, quando 

entrarmos na Comunidade Galáctica, teremos acesso a essa tecnologia e regeneraremos nosso corpo ou órgãos e 

viveremos mais tempo ou isso é algo que teremos que ganhar com o tempo? 

- John, é claro, quando você pode erradicar a doença no planeta, melhorar a qualidade de sua comida e absorver 

tratamentos avançados de saúde e desenvolvimento de órgãos biologicamente perfeitos, você pode viver por pelo 

menos duzentos anos com saúde. Existem alguns limites para manter seus espíritos da quarta dimensão nos ciclos 

de encarnação na terceira dimensão, mas em um nível de frequência, duzentos anos é totalmente aceitável. 

Q - Gary pergunta: Aproximadamente quanto tempo as sobreviventes tentativas precisam permanecer no subsolo 

para evitar que a radiação do sol entre na atmosfera resultante da quebra temporária do escudo externo de 

proteção da Terra?  

- Gary, o período de instabilidade do campo magnético da grade do planeta será de 3-4 meses. O período de 

outubro deste ano a janeiro do próximo ano e o período de dezembro de 2012 a janeiro de 2013 será o mais 

crítico. A proteção será uma sombra, um edifício com pelo menos mais um piso, poderá fornecer a proteção 

necessária, uma vez que o piso do andar superior é uma laje de concreto e não de madeira. 

Q - Pergunta Jacintah pergunta, quer saber o que acontece se minha aura for escolhida para promover meu 

desenvolvimento em outro planeta meus filhos irão comigo, para que eu possa continuar a criá-los e vê-los se 

desenvolver? 

- Jacintah, eu já expliquei isso. Seus filhos não serão filhos enquanto estiverem na quarta dimensão; serão 

"adultos" como você. Eles vão te dizer o que eles preferem fazer, com certeza. 

Q - Um amigo pergunta: a quarta dimensão é apenas uma sala GRANDE? Ou é semelhante a um planeta? Se é 

como um planeta e é maior que a Terra, como podemos descobrir os membros da família? Eles estarão perto de 

nós? 
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- Amigo, existe um ambiente muito semelhante ao que você tem na Terra, uma grande comunidade, onde você 

pode descobrir o paradeiro de tudo o que deseja conhecer. Muitos serão reencarnados, outros você encontrará lá 

facilmente porque existem bancos de dados que você pode acessar em tempo real. A tecnologia está lá muito mais 

avançada, tenha certeza de que você gostará de estar por perto, mesmo de passagem. 

Q - Um amigo pergunta: se você não reconhece a legitimidade de nossos governos, por que você honra seus 

tratados com os reptilianos e cinzas pelo status de hóspede? Além disso, por que não dar ao povo da Terra a 

oportunidade de decidir seu próprio destino, transmitindo uma data mundial para que possamos ser ouvidos? 

- Amigo, não reconhecemos a legitimidade do seu governo para representar o seu planeta no Conselho da 

Comunidade Galáctica. Com a transição da colônia de nível básico para o nível de frequência, podemos legitimar 

seus líderes. Olhe para o estágio atual da colônia de nível básico, você tem seus líderes atuais e não podemos 

interferir diretamente no processo de aprovação de sua sociedade, porque isso alteraria a realidade dos méritos 

de fazer justiça para ser considerada uma raça desenvolvida. Se você não pode provar que é uma sociedade viável 

por seus próprios meios, o desenvolvimento de você terá falhado. Felizmente, sabemos em primeira mão que pelo 

menos 10% da sua população passará para a nova classe de cidadãos "nível um". Ou seja, sabemos com 

antecedência que sua Sociedade será confirmada como viável, e isso é uma ótima notícia. 

Q - Adrian pergunta, existe alguma maneira de mostrar uma imagem rápida de algo normal, mas do seu planeta 

ou de outro planeta, basicamente uma imagem normalmente o ser humano médio nunca teria a chance de 

testemunhar uma imagem de um planeta muito distante? 

- Adrian, CB já insistiu nesse assunto antes, mas ele entendeu nossas diretrizes. Para todos os efeitos legais, não 

estou falando com você. Até que você seja oficialmente uma colônia de nível básico, não posso trocar informações 

de nenhum tipo, algo que fiz ocasionalmente para descobrir que as informações já eram parcialmente do seu 

conhecimento. 

Depois de Em 2012, quando vamos para o nível um, podemos mostrar holograficamente outros planetas, outras 

colônias, outras galáxias, muitas coisas realmente interessantes. 

Q - Um amigo pergunta: você conhece o calendário maia que descreve a expansão da consciência humana? Este 

afirma que o que conhecemos como 'ascensão' ou nós vibrando em um nível muito mais alto terminará em 28 de 

outubro de 2011. Eles afirmam que a última 'onda' começou em 9 de março deste ano, que também é a mesma 

data que tivemos um x-flare ligado à terra. 

- Amigo, o universo trabalha de acordo com suas leis e ferramentas. Seu Sol está mudando com frequência; 

portanto, ele é responsável pela mudança de frequência em todo o seu sistema solar. Sua frequência entrou em 

mudança há algum tempo este ano e atingirá o nível adequado e estabilizou ainda este ano. Não esteja 

efetivamente ligado a datas, o ano de 2012 será simbolicamente a última tradução da Terra do Sol para a entrada 

em uma Nova Era. Somente aqueles que estão prontos para ter suas frequências em sintonia com o novo status do 

planeta terão suas frequências aumentadas. Por isso, peço a vocês, meus novos amigos, que tentem aumentar 

suas frequências durante esse período de mudanças finais. Só então podemos nos encontrar em breve. 

Q - Jonathan pergunta, já que você está muito mais adiantado conosco por cerca de 5000 anos, poderia nos ajudar 

a confirmar que a meditação e o retorno à unidade e o aumento da vibração para o amor altruísta se tornarão um 

dos 10% que estarão no Novo Terra? 

- Jonathan, todo esforço que você faz para ser uma pessoa melhor, para se sentir bem consigo mesmo, vale a 

pena. Mesmo que talvez você não consiga os 10%, esteja perto demais de nascer em uma colônia de nível básico 

muito melhor do que a que você está vivendo agora, pronta para passar para um nível sem traumas importantes, 

com tranquilidade e paz.Uma coisa que posso garantir é que será um lugar em que você se sentirá em casa, muito 

mais feliz e confiante em seu futuro. 
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Vídeo 47  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quarenta e sete - 14 de junho de 2011. 

Obs. - Antes de mais, gostaria de falar com você de forma diferente. As centenas de questões que você levantou 

são tão diferentes quanto possível, por isso acho melhor uma dissertação sobre os assuntos do que responder às 

perguntas em si,para eliminar a maioria das perguntas recebidas.  

Q - Por que você não interfere no planeta e salva a todos? 

Vamos começar com o amigo YellowRose; ela está decepcionada porque não tomamos uma iniciativa para 

proteger as massas, porque os reptilianos estão ajudando seu governo. 

- Mas Rose, você não entendeu que isso não fará diferença. Os sete bilhões de habitantes do planeta Terra não 

podem continuar aqui, mesmo que possamos interceder. A capacidade deste planeta foi excedida nos últimos 150 

anos por uma absoluta falta de controle de sua própria sociedade. O teto para este planeta é de 580 milhões e 400 

milhões seriam perfeitos para o início, com um nível de colônia que crescerá respeitando os recursos do planeta. 

Todo esse excedente de pessoas no nível zero não pôde ser transferido para outros planetas porque os planetas 

onde já existem assentamentos não puderam absorver esses novos residentes como uma questão de equilibrar 

social, cultural e biológico. Sua doença e microorganismos nocivos, bons ou maus hábitos, são inerentes a esta 

colônia. O único caminho para a distribuição de seres humanos para outras colônias no universo que é seguro e 

racional é através da reencarnação. Qualquer tentativa diferente da lei universal seria um atraso no 

desenvolvimento das pessoas transferidas.Pensae pondera, são 6,4 bilhões de pessoas além da frequência correta. 

Não há possibilidade de redenção para todos, se alguém está prometendo algo assim, verifique se é uma farsa. 

Q - O que você acha dos terráqueos?  

- Adrian Eu acho que você gostaria de saber se achamos que os terráqueos são lindos e interessantes, bem, você é 

do mesmo tipo que parecemos muito com várias raças das Plêiades, e está presente em milhares de outras 

colônias no universo . Às vezes me pergunto se você continua pensando sozinho no universo. Onde todas as suas 

sementes surgem, existem humanóides como você, lindos e feios. Eu já vi garotas terráqueos, você chama Shorty, 

de 1,5 metro de altura, que eu acho muito atraentes, mas tudo depende de algo parecido com o indivíduo. 

- Adrian, sobre sua dúvida, “Você diria que imperfeito é perfeito. Como tudo o que existe provavelmente se deve a 

uma imperfeição que resulta nas estrelas e tudo mais? ” Adrian, a única coisa que posso dizer é que o imperfeito é 

o perfeito incompleto. Em outras palavras, os resultados perfeitos do trabalho e dedicação de alguém em 

aperfeiçoar o imperfeito. Consideramos os terráqueos com uma inteligência média consistente com seu estágio 

atual de liberação das funções cerebrais.Você é avançado em filosofia, artes, música, possui excelentes literatos, 

mas menos de 5% está realmente envolvido com essas características intelectuais. A maioria da sua população 

está preocupada apenas com os problemas da vida cotidiana e da diversão cotidiana. Essa é uma característica 

letargia mental do cérebro com pouca ativação. O desenvolvimento mental médio da sua sociedade aumentará 

bastante à medida que o planeta aumentar o nível de frequência.Alguns perguntaram sobre como seu cientista 

Albert Einstein se comparou a nós, ele era um missionário, como muitos que estavam aqui como Nikola Tesla, 

Viktor Schauberger, entre muitos outros, para fornecer o nível de desenvolvimento necessário na época da sua 

sociedade. Eles já haviam ativado o cérebro no limite do nível 1 ao nível 2, tinham uma capacidade muito além da 

média dos terráqueos.Após a passagem da Terra, para o nível um, teremos a oportunidade de trocar 

conhecimento, troca de especialistas entre os planetas, desenvolvimento do ensino por telepatia, entre outros 

novos recursos para acelerar o desenvolvimento da nova sociedade.A Comunidade Galáctica, oferece muitas 

facilidades de relacionamento, com etnias semelhantes, e o submeterá oficialmente a várias sociedades. Uma vez 

que parte da Comunidade Galáctica pertence automaticamente a todas as comunidades afiliadas do universo, 

milhões de sociedades.Quando todos estivermos no final da quarta dimensão, o cérebro será totalmente ativado e 

passaremos apenas para ser energia, seres de luz, vivendo em lugares onde há apenas satisfação e alegria de 

viver. 

https://www.youtube.com/watch?v=lK-bHU_ya5Y&list=PL367DBA4B8836F09B&index=48
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Q - O que você pode falar sobre você. 

- Bem, somos humanóides, temos hábitos inerentes às nossas colônias, nos lavamos, nos alimentamos, nos 

exercitamos, temos jogos holográficos interativos, temos um jogo muito parecido com o seu "xadrez", ouvimos 

música, bebemos vinhos de vários tipos de frutas, e conversamos muito. Temos alguns animais de estimação e 

apreciamos muito a natureza. Para alguns que perguntaram, temos exercícios de técnicas marciais, mas apenas 

com o objetivo de exercitar, não lutar. Existem corridas que praticam treinamentos para lutas e concursos de força 

e muitos tipos de jogos em equipe. Não existem raças humanóides com muitos olhos e muitos braços, como alguns 

pediram, apenas os descendentes de insetos têm essas características. Não há brigas ou batalhas 

interdimensionais, como alguns perguntam, há brigas entre raças, sim, até hoje, mas mesmo na terceira 

dimensão. 

Q - Quais são os locais seguros na minha área para tentar sobreviver aos eventos? 

- Eu jáexplicou que terrenos mais altos, longe da costa e das sombras, são os locais com maior probabilidade de 

serem seguros. Eu não sou um profeta; os movimentos tectônicos têm variações imprevisíveis. O clima no seu 

planeta é tão instável; causando acidentes, incluindo naves espaciais, não há como prever cataclismos 

atmosféricos que poderiam ser gerados a partir de eventos tectônicos e alta radiação. Conhecendo as 

probabilidades, você é inteligente o suficiente para reconhecer as melhores possibilidades nas regiões próximas a 

sua residência. Seria irresponsável da minha parte determinar locais específicos para cada região. 

Q - Sobre o tempo na quarta dimensão entre encarnações na terceira dimensão. 

- Alguns amigos continuam enviando centenas de perguntas sobre a quarta dimensão, acredito que tenho sido 

muito claro até agora, mas vamos simplificar. Você morre, entra na quarta dimensão, é recebido pelos seres azuis 

e dirigido, lembrará todas as outras encarnações, redescobrirá pessoas conhecidas que estão passando pela área 

da quarta dimensão também, será informado de todas as colônias que estão em seu nível de frequência, onde 

você pode incorporar novamente. Você pode escolher o local em que possui um número maior de amigos ou 

conhecidos. Você não pode interagir de lá com seus parentes encarnados aqui; basta enviar mensagens 

subliminares se elas forem responsivas o suficiente. Não há crianças entre a terceira dimensão desencarnada, 

todos são "adultos" porque não há conceito de idade na quarta dimensão. Existem espíritos mais ou menos 

experientes, os mais sábios e os mais ignorantes; cada um estará com seu grupo, o nível correspondente em uma 

comunidade, apropriado à sua frequência, entre os muitos que existem na região da quarta dimensão. 

Teoricamente, você poderia ficar muito tempo na quarta dimensão, mas desejaria retornar à terceira dimensão 

para não distanciar você dos grupos conhecidos de seus parentes e amigos. Você pode optar por ficar lá esperando 

a desencarnação de um ente querido, neste caso, estará realizando um trabalho voluntário ajudando os Seres 

Azuis na orientação de outros humanóides. Você pode optar por voltar para ajudar grupos de amigos que se 

atrasaram no desenvolvimento da frequência como voluntário. Como você pode ver, existem muitas 

possibilidades. Você notará que ainda não há seu lugar, Você se sentirá deslocado e desejará retornar à terceira 

dimensão assim que se lembrar de toda a sua carreira como humanóide. Espero ter esclarecido as dúvidas de 

todos. 

- Amigos, outra questão que continua a gerar perguntas, é sobre interação interdimensional. Não há interesse em 

seres de outra dimensão em interagir com você, essas idéias deveriam ter saído de mentes criativas, mas não 

consistentes com a verdade da vida na terceira dimensão. É só história. É como um espelho que você aponta para 

um aborígene e diz a ele que manterá o espírito dele para sempre, se ele não entregar as pepitas de ouro. Apenas 

uma história! Os seres dimensionais mais avançados, não precisam de nada da terceira dimensão, estão cuidando 

de suas vidas e não têm absolutamente nenhum motivo ou motivo para interagir aqui. Ttécnicas de invisibilidade, 

levitação e manipulação holográfica mental podem frequentemente ser confundidas com eventos "de outra 

dimensão", mas são todas técnicas da terceira dimensão. 

 

Q - Como serão previstos os eventos? 
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- A anã marrom está se aproximando e os planetas do sistema solar ficam emocionados com a pressão do campo 

de energia que precede o sistema. Quatro naves da Comunidade Galáctica estão seguindo o sistema, não sabemos 

o que pode estar planejando. O que você chama de Nibiru, é o maior planetoide que orbita a Anã Marrom, bem, 

tirando todas as dúvidas, é totalmente desabitado. Este sistema está disponível para aqueles que querem viver em 

um planeta frio como Saturno. Eu garanto que existem lugares muito melhores; Marte seria um deles. De acordo 

com a rota atual, a previsão continua a mesma, no início de setembro será a 1 UA da Terra e no início de outubro 

estará cara a cara com a Terra. As consequências são principalmente os efeitos nas marés e realinhamentos das 

placas tectônicas. Com o movimento tectônico, os processos vulcânicos se espalharão por todas as regiões de 

contato entre as placas tectônicas, sem exceção. Todos os vulcões que ainda não entraram em erupção se 

tornarão ativos com certeza. Evitar essas áreas é um procedimento cauteloso. A presença do sistema entre o Sol e 

a Terra fará com que os CMEs se direcionem para a Terra e causará a interrupção de seus sistemas eletrônicos. O 

efeito da interação gravitacional entre os dois corpos celestes desestabilizará as órbitas de seus satélites, 

literalmente. Até sua lua pode ser afetada; temos algumas unidades de propulsão magnética instaladas na lua 

para tentar corrigir na máxima extensão possível o atual orbitador lunar. Dentro do estado dos principais eventos, 

estamos prontos para tentar um resgate de emergência, primeiro para as pessoas no nível um, e elas nos ajudarão 

no resgate subsequente de sobreviventes. Acredito que receberemos ordens para intervir em outubro, se não 

houver mudança na estrutura atual orbital. Todas as mudanças no planeta culminarão com o alinhamento do 

planeta com o centro da Via Láctea em 21 de dezembro de 2012, data que coincidentemente encerra o ciclo de 

tradução galáctica do seu sistema solar e a inversão do hemisfério galáctico. Nessa data, o planeta estará 

oficialmente no nível um de frequência. Essa é a estrutura geral deste evento, se nada for alterado até então. 

- Após 2012, haverá muitos contatos de outras sociedades, supervisionados pela Comunidade Galáctica, para 

ajudá-lo a organizar seu novo governo. Serão fornecidas tecnologias para reconstrução e organização social. Seus 

governos atuais e seus associados serão neutralizados e impedidos de assumir o controle da sociedade no planeta 

novamente. Seus exércitos serão neutralizados e desarmados. Os recursos do planeta serão disponibilizados para 

todas as raças restantes. Seus novos representantes falarão em nome das pessoas do planeta Terra e não mais em 

grupos étnicos ou nações específicas. Você escolherá seus novos parceiros, as espécies que podem coexistir com 

você nos laços de amizade e desenvolvimento tecnológico. 

eu acredito com essas explicações, eu deveria ter tirado muitas dúvidas pendentes em centenas de perguntas. 

 

Vídeo 48  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quarenta e oito - 21 de junho de 2011. 

Obs .: Amigos, estivemos ocupados na base da Antártica e na base da lua. Existem muitos movimentos aqui no 

sistema solar, e muitos naves grandes no centro do sistema perto do sol para recarregar os sistemas e monitorar a 

atividade com sondas de absorção atômica prontas. A Comunidade Galáctica é muito tranquila; há opiniões de 

que ele está planejando alguma ação na órbita da estrela anã. Vou tentar mantê-lo informado. Esta colônia não 

pode ser extinta por um evento cataclísmico depois de tanto investimento nela; se perceberem essa possibilidade, 

poderão adotar algumas medidas paliativas. 

Eu sei que é difícil para você entender que no seu planeta não é possível obter todos os habitantes atuais, mas é 

pequeno; existe um limite para os recursos do planeta. Você, nestes novos tempos, tem a oportunidade de 

desenvolver outras colônias, se necessário, para manter o equilíbrio biofísico do planeta e tudo o que nele vive, 

assim como minha sociedade atualmente mantém três colônias fora da mãe do planeta. 

Seu governo atual quer manter o controle e manter os planos atuais em andamento, mesmo com a presença da 

Comunidade Galáctica, porque eles pretendem legitimar a posse territorial. Mas essa possibilidade não existe 

porque a frequência determinará quem vai e quem permanece nesta nova sociedade. Possivelmente eles podem 

ser adotados pelos reptilianos, para que a pesquisa genética possa continuar em suas próprias colônias. Veja, 

ninguém os afastará, mas eles não reencarnam mais no planeta Terra da mudança de frequência. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_2Z1C4G68&list=PL367DBA4B8836F09B&index=49
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Nós sabíamosda existência de um pedido oficial dos reptilianos aguardando a nomeação de terráqueos como uma 

corrida para a ocupação do planeta Marte por uma colônia mista reptiliana-terráqueos. Se os planos de sua elite 

derem errado em relação ao planeta Terra, eles estão tentando garantir que o planeta Marte seja um planeta 

particular deles. Seria um bom plano se não fosse a associação com um reptiliano de colônia não confiável. 

Possivelmente, esses são vizinhos indesejáveis, mas você terá que conviver com ele em seu sistema solar, caso isso 

se concretize, como parece. 

 

Agora vamos ver algumas perguntas específicas. 

Q - Ipyonic pergunta, o que você pode nos dizer sobre Fukushima? A liberação de plutônio no reator 4 é horrível. 

O que a Comunidade Galáctica fará? Eles já estão lá? 

- Ipyonic, os problemas atualmente causados por erros no cálculo de sua própria sociedade são de sua exclusiva 

responsabilidade como raça. Para ser consideradocomo raça, você deve provar ser responsável por suas ações e 

não ser tratado como crianças que precisam de atenção e orientação constantes dos idosos. Esta é uma realidade 

com a qual você deve aprender a lidar a partir de agora, ou são "adultos" ou são "crianças".Dadas as 

características do governo adotadas por você, cada vez mais elitista, a Comunidade Galáctica intercederá pela 

nova colônia, que em breve será possibilitada por 10% da população que poderá aumentar para o nível um de 

frequência. Os pleiadianos serão instruídos a neutralizar os efeitos nas demais regiões onde suas novas cidades 

serão instaladas. Com o movimento tectônico, qualquer usina atômica enterrada nesse processo terá sua radiação 

absorvida pelo magma do planeta. 

Q - José pergunta, quais são as manifestações paranormais? São reptilianos? 

- Joseph, manifestações paranormais são qualquer fenômeno anormal ocorrido na terceira dimensão. Um nave se 

torna visível, um artificial sendo projetado pela bio-holografia através de uma parede, interage com objetos ou 

voa, todas essas são criações da ciência avançada da terceira dimensão. Existem pessoas com o cérebro ativadas 

por uma anormalidade genética que podem parecer fenômenos estranhos, testemunhando cenas de universos 

paralelos ou se tornarem observadores remotos, mas não têm controle e não sabem como interagir com essa 

sensibilidade. Em todos os casos, essas pessoas não sabem o que estão procurando, por que ou onde esses eventos 

estão ocorrendo. 

Q - Um amigo pergunta: planejo levar minha família para o que espero que seja um lugar seguro. Se você e sua 

frota foram requisitados para nos ajudar, como sabemos que é você? Reptilianos e seus cinzas também estarão lá 

fora! 

- Amigo, acho que CB o aconselhou. Mas, enfim, saiba que quaisquer naves que vierem tentar resgatar 

sobreviventes não serão reptilianos. Os reptilianos sabem que não podem estar diretamente envolvidos com essa 

colônia humanóide, portanto não se preocupem. Naves de Andrômeda, Plêiades, Aldebaran, Sirius, Arcturus, 

Camelopardalis, Alkaids, Krulians, entre outros, continuarão aqui a pedido da Comunidade Galáctica. Portanto, os 

reptilianos não se envolverão diretamente com essa ação porque seus naves serão facilmente detectados. 

Q - Yorick pergunta, você poderia nos esclarecer dizendo a que hora ou período exato uma alma é derivada de um 

feto humano ou recém-nascido? Afirmar que a humanidade atual está longe de ser técnicas e métodos confiáveis 

de controle de natalidade, desculpas a isso, o aborto pode ser tolerado até essa idade, práticas pelas quais 

também peço desculpas, mas compreendem? 

- Yorick, uma vez que o feto começa a se formar, já pode ter pousado esperando a oportunidade de reencarnar, 

mas, na realidade, essa alma só será transferida para o feto no caso dos terráqueos, entre 90 e 120 dias de 

formação, porque só então o cérebro estará pronto para ser estimulado. De qualquer forma, um aborto é um 

processo que deve ser usado apenas como último recurso, para não evitar gestações decorrentes de 

irresponsabilidade ou falta de programação adequada. Espero que isso tenha tirado suas dúvidas. 



 
159 

HojePreciso voltar cedo, porque temos uma programação completa para ajudar a grandes mudanças sendo feitas 

na base da Antártica. Mais de cem naves espaciais estão lá embaixo agora. vejo você em alguns dias. 

Amigos, não se estresse pelos eventos futuros, tudo no universo é cíclico. Blasfema o número de turnos que você 

dará ao seu sol, regredir seu desenvolvimento. Você encarna ou não, é você, uma unidade individual inteligente 

que faz parte de toda uma cadeia de desenvolvimento. Uma árvore para gerar luz deve queimar; seres 

inteligentes podem gerar luz espontaneamente. 

oa bio-luz também está presente em seu planeta, seus vaga-lumes geram espontaneamente luz e muitos animais 

marinhos que também geram luz. Existem células que emitem luz orgânica, ou seja, a luz pode estar 

biologicamente presente em todos os seres vivos, mas no caso da aura, o comprimento de onda é muito diferente 

da luz existente na terceira dimensão e é uma luz da quarta dimensão. Você encontrará alguns seres 

tridimensionais que podem emitir luz; eles podem simplesmente iluminar o desempenho dos vaga-lumes. Não 

pense que você está vendo fantasmas; eles simplesmente vivem em lugares em que o corpo de luz é uma 

necessidade da vida.Tudo está escrito no genoma. Com a genética avançada, você pode criar flores que 

literalmente iluminam seu caminho.Vocêsainda tem muitas coisas legais para ver; mal começaram a conhecer o 

universo. 

 Vídeo 49  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quarenta e nove - 24 de junho de 2011. 

Q - Jonathan e Rose perguntam: Mythi, você pode explicar sobre esse círculo de culturas? Parece que tem 

diferentes pequenas linhas retas fora com posição diferente. 

 

- Jonathan, achado interessante, este é um antigo símbolo atoniano com alguns detalhes adicionais. 

Externamente, este símbolo traz codificado como raios de luz o nome de "ENKI EA", uma designação de Deus, o 

Criador e Mestre da Terra, o genoma humanóide, nome usado desde os tempos dos saxões, atlântida, sumérios e 

Ptah dos egípcios. Este é o Deus do conhecimento, o supremo criador. Muitas culturas européias adotaram e 

adaptaram "ENKI EA" para suas culturas. A estrela lá fora, marque os pontos cardeais e um planeta, estrela anã, 

neste caso, estrela nomeada por eles "Lúcifer" ou "estrela da manhã", vinda do espaço sideral, entrando em seu 

sistema solar pelo sudeste. A civilização antiga Hopi, trouxe há milhares de anos o conceito de "ENKI AE" 

Q - Todor pergunta: Mythi, no início dessas reuniões, você disse que os outros dois planetas em que 90% das 

pessoas reencarnarão estarão em um nível de desenvolvimento muito atrasado. Isso significa que essas pessoas 

não terão nada que temos agora - sem tecnologias, sem internet, sem eletricidade e quanto tempo serão 

necessárias para atingir o nível 1? 

https://www.youtube.com/watch?v=p6pv8Epp1jY&list=PL367DBA4B8836F09B&index=50
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- Todor, no primeiro planeta, a sociedade será como no início da Idade Média, longe da tecnologia. O planeta dois 

está na fase inicial da revolução industrial, como a Terra há 200 anos, um pouco longe da tecnologia atual. Para 

atingir o nível um, essas sociedades exigirão um desenvolvimento semelhante ao que você teve; só o tempo dirá 

quando chegarão. 

Q - Todor pergunta: Mythi, se nosso planeta agora é tão ruim, com armas, guerras, fome, doenças e assim por 

diante, por que 7 bilhões de pessoas decidiram reencarnar exatamente aqui? A Terra é o único planeta que resta 

no nível 0? 

- Todor, os sete bilhões, eles não decidiram por conta própria. A maioria desses espíritos são novos, criados a 

partir dos casais que os possuem. No último estágio da Terra, você se reproduziu além de qualquer expectativa. 

Isso foi causado pela má representação de seus governos, mantendo as pessoas em um estado de ignorância, pois 

usurpavam os recursos naturais de suas regiões. Esse estado de ignorância é o que levou ao caos na população do 

seu planeta. Quando, durante este século, suas elites perceberam o erro de logística que haviam cometido, 

minando a estabilidade do planeta, decidiram colocar em ação planos para uma drástica redução da população. 

Q - Alguns amigos querem saber informações específicas sobre gatos, animais, considerados há muito tempo 

estranhos. 

- Os grandes felinos foram trazidos pelos atonianos há cerca de 12.000 anos atrás. Leões, leopardos e tigres foram 

usados como proteção em valas e áreas próximas à entrada das instalações ou antigas "cidades" subterrâneas por 

muitas culturas desde as culturas lemurianas, atlantis, saxãs, egípcias e da América do Sul. Esses animais vieram 

de planetas de caça antigos em Andrômeda. Mais tarde, eles trouxeram o gato doméstico do planeta de Atoun 

como presentes para os reis de Saxas e eu.depois de Faraós egípcios como criaturas "especiais" para 

purificarambiente de pragas e influências negativas. Eles são animais sensíveis, independentes e orgulhosos, e 

como foram originalmente desenvolvidos em planetas com diferentes tipos de iluminação, eles podem detectar 

frequências que os olhos desenvolvidos na Terra não podem ver. Eles podem ver nossos campos de invisibilidade. 

As perguntas a seguir são do amigo Dean, que combina várias perguntas selecionadas em dezenas de e-mails. 

Q - 1 - Amigos, eu gostaria de saber, na quarta dimensão, ainda podemos fazer coisas físicas como comer, dormir e 

ter relações sexuais? 

- Eu não sei por que essa necessidade de você saber que as coisas ainda estão milhares de anos separadas em sua 

evolução, mas tudo bem. Pelo que sabemos, essas funções biológicas ainda existem em outras dimensões, 

diferentemente do que fazemos porque a matéria é muito mais energia, a luz se torna parte da formação física, e 

isso deve provocar mudanças estruturais na dinâmica quântica envolvida nas sensações e na física. necessidades. 

Q - 2 - A nova era começará com uma era do gelo? 

- Após o aumento da radiação solar devido à passagem da estrela anã com a esterilização do solo, ocorrerão as 

mudanças tectônicas que fornecerão milhares de toneladas de cinzas vulcânicas na atmosfera. Por esse motivo, as 

temperaturas deverão diminuir consideravelmente em todo o mundo. Essa mini era glacial será como uma 

pasteurização da radiação ambiental após o bombardeio. Seus governos sabem disso; eles armazenavam 

sementes de plantas comestíveis para assumir o controle dos alimentos após a cauterização do solo.As sociedades 

restantes serão auxiliadas por outros alienígenas a passar por essa difícil fase de adaptação até a estabilização 

atmosférica do planeta. 

Q - 3 - Se a Terra e a galáxia têm hemisférios superior e inferior, o universo? 

- Não, as posições das galáxias no universo são aleatórias; não há o sentido de abaixo ou acima. Cada sistema 

solar ou galáxia tem seu ponto médio causado por seu movimento rotacional e, a partir desse ponto de equilíbrio 

da massa gravitacional, recebe seu equador definindo o hemisfério superior e inferior. 
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Q - 4 - Mythi, como você está tão ciente dos procedimentos da 4ª dimensão se também faz parte da 3ª dimensão? 

- Veja, estamos no nível 5 da terceira dimensão, isso significa que sabemos mais sobre o universo do que você no 

nível básico, certo? 

Os Pleiadeanos que encarnarão aqui na nova era, terão uma frequência de nível 1 para corresponder ao planeta? 

- Sim, os Plêiades têm colônias que estão no Nível 1 e alguns serão encarnados aqui como missionários que trazem 

novos conhecimentos. 

Q - 6 - Existem muitos novos espíritos nascidos em sociedades mais avançadas? 

- Sim, o novo espírito gerado pelas sociedades mais desenvolvidas é o produto de sementes mais puras e ricas em 

conhecimento, que traz espíritos recém-formados com as características de seus pais. 

Q - 7 - Qual colônia é a doadora majoritária em relação ao DNA para caucasianos? 

- Os caucasianos vieram todos das colônias Pleiadeanas. Os russos e suas tribos derivadas vieram das colônias 

atonianas. Asiáticos, pessoas de diferentes sistemas aqui na Via Láctea, latinos vieram de colônias de Arcturian e 

Krugs, as tribos do Oriente Médio são derivadas de várias raças de Sirius, além de negros da África. 

Q - 8 - Se uma pessoa não sente nada, ou até se sente bem ao fazer algo ruim, isso aumenta sua frequência? 

- Claro que não. Se um ser tem um comportamento que só é bom para ele contra outros ao seu redor, ele é uma 

aberração nessa sociedade. Ele está no lugar errado, não pertence a esse lugar e deve ser isolado ou enviado ao 

seu próprio ambiente. Você só melhora o seu nível de frequência quando está harmonizado com o ambiente. 

 

Q - 9- Na nova era, é provável que os seres humanos estejam se reproduzindo sexualmente com outras colônias? 

- Sim, isso geralmente acontece quando duas raças humanóides têm alguma afinidade, gerando descendentes 

comuns. Às vezes, isso é muito bom para as raças envolvidas, pois elas podem adquirir novos recursos e melhorar 

a resistência física. 

 

Q - 10 - Estaríamos preparados para ingressar na Comunidade Galáctica se os reptilianos não nos dessem avanços 

tecnológicos? 

- Uma sociedade não depende de sua tecnologia para fazer parte da Comunidade Galáctica, apenas do nível de 

frequência. A tecnologia necessária para o desenvolvimento de sociedades oficialmente reconhecidas é fornecida 

pela Comunidade sem problemas. 

Q - 11- A Terra estava em uma frequência mais alta no passado? Considerando que ela abrigou outras colônias 

avançadas? A frequência oscila ou aumenta? Ou tem a ver com a consciência da própria civilização? 

- Não, a Terra experimentará um novo nível de frequência somente a partir desta nova era. No passado, foram 

estabelecidas colônias no planeta com alterações de DNA como desenvolvimentos regionais, foram experimentos 

específicos, portanto tiveram que ser removidos do planeta para continuar o desenvolvimento do ambiente 

apropriado quando atingissem o nível esperado de frequência. 

 

Q - 12 - Se eu tive uma infância violenta, isso reduz minha frequência? 

 

- Não, o seu livre arbítrio é o que conta no seu grau de conscientização. As flores nascem no meio do estrume, se a 

pessoa tiver um bom caráter, não importa por onde ela surja ou quanto sofrimento, mantenha sua personalidade 

acima de todas as vicissitudes. 
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A ciência teórica atual afirma que existem vários versos com outros "eu" vivendo neles, tomando diferentes 

decisões e vivendo em diferentes limites físicos do espaço. Isso é verdade ou somos como flocos de neve, não há 

dois iguais? 

 

- Não, não háum "espelho" da nossa realidade quântica; cada pessoa é única no universo, independentemente da 

dimensão em que vive. Isto é simplesmente um romance de mentes férteis. 

 

Q - 14 - Qual é a história que leva à criação e organização da Comunidade Galáctica? 

 

- A Comunidade Galáctica foi iniciada cerca de 11 mil anos após uma guerra global entre várias grandes 

civilizações pelo controle de planetas e sistemas solares. Muitas civilizações foram extintas, destruíram planetas 

inteiros, o caos no comércio e a produção de recursos sacrificaram muitos sistemas solares. Após uma trégua, 

houve várias reuniões de líderes desociedades propor a criação de comunidades galácticas regionais para manter 

representantes de todas as sociedades interativas, de nível 1 para cima, para mediar quaisquer disputas e 

proteção das colônias no desenvolvimento de níveis básicos. 

Q-15 - Se outros planetas podem entrar no nível 1 na Comunidade Galáctica sem ter que passar por catástrofes, 

como é decidido quando é a hora certa de fazer contato? 

- Amigo, as colônias não vão para outro nível de frequência, necessariamente com desastres. No caso do planeta 

Terra, foi uma coincidência. Nossa colônia nunca teve desastres devido a mudanças de nível. O que causa a 

mudança de frequência é o nível de conscientização e harmonização de uma sociedade como um todo. Embora 

existam grandes diferenças sociais e sofrimento causado pela má alocação de recursos, a aura do planeta é 

instável na mesma proporção. No nível da sociedade 1, essas diferenças entre os habitantes quase deixam de 

existir, criando uma atmosfera de otimismo e bem-estar. Se o seu planeta é o número ideal de habitantes, seria 

possível isolar essa população dos eventos futuros, mas você tem muitas, mais de 10 vezes o que seria fisicamente 

impossível de administrar. Quando uma colônia é conhecida, é para o nível 1, 

Vídeo 50  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto - 29 de junho de 2011. 

Q - Carlo pergunta: Mythi, quais serão as ramificações se a estrela anã for desviada como você disse que poderia 

acontecer no último vídeo? Os eventos ainda ocorrerão neste outono, como a estrutura financeira de nossa 

sociedade que está parando? Nossos satélites se tornam inoperantes? Ainda veremos dois sóis? 

- Carlo, no caso de um desvio na rota da estrela anã, você não verá dois sóis e não se aproximará da Terra. Como a 

agenda do seu governo foi acionada, mesmo que o desvio ocorra, os eventos planejados continuarão em ação, 

com base no aumento da atividade solar, na reversão dos polos, etc ... Tudo é uma desculpa para criar desastres 

artificialmente, e certamente fora do seu alcance. rede de satélites para isolar os demais habitantes de suas 

respectivas áreas sem informações do que está acontecendo em outras partes do planeta ... 

Q - Tade pergunta: Mythi, você sabe alguma coisa sobre as inundações no rio Missouri? Por que as "elites" estão 

fazendo isso se estão fazendo isso? 

https://www.youtube.com/watch?v=p2ud0RJmzgw&list=PL367DBA4B8836F09B&index=51
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- Tade, existem grandes falhas na América do Norte, seu governo sabe que é apenas uma questão de tempo para 

que os eventos aconteçam, tudo indica que eles estão planejando uma ação que acionará a página final da 

agenda para o início da redução da população. Não nos pergunte por que não interferimos. Ainda não podemos 

interferir na sua sociedade. Você tem que provar ao universo que é viável, e não vice-versa. Enfim, respondendo 

sua pergunta, a CB me mostrou um mapa necessário para esta região feitaO que outras pessoas estão 

dizendobVocê está muito perto do que realmente acontecerá nesta região em um evento iminente, causado pela 

retenção de água no norte que será liberada deliberadamente, causando a parte deslizante do território para o 

oceano. A base Arcturiana, das Bermudas, está pronta a esse respeito, porque a atividade das placas tectônicas do 

Caribe pode começar com esse desequilíbrio no Golfo do México. 

Q - Irving pergunta, eu estava pensando em Nibiru se existe alguma informação que você possa me dar nos locais 

de base para a sobrevivência ou talvez um layout de mapa das áreas com mais motivos e que estejam menos nos 

pontos tectônicos como o Japão. Também estou pensando em conseguir 50 mil para comprar 2 vagas em um 

abrigo da Vivos. 

- Irving, acho que isso já foi parcialmente respondido. Por estar fora das áreas costeiras e da área que deslizará 

para o mar, você poderá se proteger se estiver em um abrigo ou não, certifique-se de que isso não garanta nada. 

Se isso faz você se sentir melhor ou mais seguro e você tem acesso a ele, faça o que quiser. Esses grandes abrigos 

podem ter selado suas entradas, pois qualquer estrutura deslizante ou torcida pode representar escolhas 

arriscadas. Um metrô subterrâneo ou mesmo os esgotos, com muitas saídas, seriam opções que eu usaria se 

necessário. Um local selado para que nada ou ninguém possa entrar, pode se tornar um túmulo bem fechado, 

onde ninguém pode sair. 

Q - Paul pergunta, que tamanho de uma troca de pólo você espera? Os Zetas reivindicam 90 graus com os novos 

pólos da Índia e do Brasil; você concorda? 

- Paul, essas pessoas Zetas, devem ter informações praticamente impossíveis de obter. Veja bem, você não pode 

assumir uma inversão de pólos geofísicos da atual configuração tectônica. Não há base para esse cálculo, porque 

o peso resultante da interação das placas e sua nova posição determinará como o planeta se posicionará e em 

qual quadrante e ângulo após a interação das forças gravitacionais. Se levarmos em conta a tendência dessas 

interações, independentemente de qualquer mudança na órbita lunar, o polo geográfico pode estar localizado no 

eixo Austrália - Norte da Europa. Veja, isso não é uma afirmação; pelo contrário, eu seria frívolo ao afirmar algo 

que não contém todos os dados para compilar a resposta. 

Q - Paul pergunta, também, eles dizem que alguns não terão corpos humanóides; eles se referem a um corpo de 

polvo, em um planeta aquático. Você concorda? Os Zetas também dizem que habitarão a Terra com corpos, 

geneticamente modificados, sendo uma cruz do DNA humano e Zetas. Você concorda? 
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- Paul, eu não sei quem eles são, mas quanto mais você fala, mais duvido da existência deles. Os humanóides são 

sempre humanóides. A manipulação genética cessou para esta colônia por um longo tempo, a sociedade que se 

tornará eficaz no planeta nesta nova era de interação intergaláctica, será você com um nível de ativação cerebral 

consistente com a nova frequência do planeta. Qualquer coisa que diga o contrário é história para assustar 

crianças. 

Q - Dinand pergunta, em seu último vídeo, a posição atual da anã marrom foi mostrada. O sol, a Terra, e o marrom 

dwaf estavam em um triângulo um em direção ao outro, para que as condições para ver a anã marrom fossem 

atendidas? (A luz do sol reflete na anã marrom de volta à Terra) 

- Dinand, só será possível ver a estrela anã quando estiver à mesma distância do sol. A estrela anã absorve a luz, o 

campo de energia criado na frente de seu senso de movimento distorce a luz e você não pode ver com os 

parâmetros da visão normal. Se a rota for mantida no início de setembro, você começará a perceber sua 

abordagem. 

Q - Você também mencionou que a elite estava planejando ir a Marte e a vida lá, junto com os reptilianos. Isso 

não é uma receita para problemas no futuro? 

- Veja Dinand, a terceira dimensão do universo, as coisas estão longe de serem perfeitas. De qualquer forma, dois 

planetas serão preenchidos por humanóides no seu sistema solar. Você não precisa se preocupar porque os 

reptilianos não querem confusão com a Comunidade Galáctica. Em algum momento, essas elites não serão mais 

elites, com certeza, e a Terra, pelo seu grande potencial, sempre será o principal patrocinador do sistema. O 

mesmo progresso tecnológico que os reptilianos têm com sua elite, você também terá aqui, então não há nada a 

temer. 

Q - Tade pergunta, Mythi em teoria, tudo isso e nós começamos com um "big bang". E essa onda do big bang 

partiu em uma jornada pelo universo, parou em algum momento? Ou ainda está se movendo? E ainda existem 

raças no universo na 3ª dimensão que foram a 1ª a evoluir após o "big bang"? 

- Tade, há aproximadamente 14 bilhões de anos, veio o evento cósmico que gerou esse universo de terceira 

dimensão. Não fomos os únicos e não fomos os primeiros. Nosso universo se expande rapidamente nos primeiros 

bilhões de anos e agora está lentamente perdendo velocidade. Levando em conta os aglomerados de galáxias, um 

dia ele deixará de se expandir e as galáxias serão mais agrupadas, o que na prática significa um universo de 

proporções menores. Desde os primeiros 500 milhões de anos, os planetas que esfriaram mais rapidamente 

começaram a desenvolver vida e os primeiros seres inteligentes foram introduzidos após o primeiro bilhão de 

anos. Muitas raças foram desenvolvidas há muito tempo e não estão mais na terceira dimensão. É impossível 

saber com certeza qual foi a primeira corrida, possivelmente esses dados estejam disponíveis nos anais da história 

da quarta dimensão. 

Pergunta Boris: Você tem certeza de que existe um "criador" de dimensões e espaço, ou a vida poderia ter sido 

desenvolvida a partir do "big bang", sem a intenção de algum ser inteligente? 

- Boris, não há possibilidade de que algo apareça do nada sozinho. O quantum de energia que determinou a 

expansão e a conseqüente criação de nosso universo foi causado deliberadamente pelas civilizações da energia 

pura; semeiam universos como quem semeia as árvores frutíferas que lhes dão o apoio da luz. Quanto mais somos 

iluminados, nos tornamos mais parte deles, até que um dia estar entre eles como iguais. 

Q - Vogler pergunta, Mythi, gostaria de saber se você conhece Alex Collier e o que você acha da afirmação de Alex 

de que os andromedanos viajam no tempo quando você declarou claramente que a viagem no tempo não existe, 

sente que Alex é sincero e também você, mas pode dar a sua opinião sobre as alegações de Alex? 

- Vogler, a viagem no tempo, como expliquei anteriormente, não existe. Possivelmente, aqueles que não 

conseguem entender ou sonhar com essa possibilidade não gostariam de ouvir essa realidade. Mas não inventarei 

histórias apenas para agradar alguns. As viagens únicas "no" tempo são a transferência instantânea de lugares 
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extremamente distantes no tempo e no espaço. As dobras do tempo encurtam distâncias, são gateways remotos, 

espelhando duas realidades físicas distantes uma da outra. O futuro não existe e o passado se foi. É simples assim. 

Você pode ver técnicas de programação futuras para gerar uma cidade inteira no futuro em holografia, isso é 

muito interessante porque pode ser programada uma previsão perfeita de tendências e recursos para esse estudo 

em particular. Você pode projetar 20 anos holograficamente você e sua família, filhos, etc. Ou 100 anos, uma 

sociedade inteira, em 4D com qualidade superior a um dos seus filmes, porque você pode até tocar, tudo natural. 

Mas é tudo cibernética, pura ciência tecnológica. 

Q - Paul pergunta, CB, wPor que você tem sotaque russo? Você não deveria ser Andromedan? 

 

- Paulo, eu vouresponda por ele. O tradutor mais completo que existe no cérebro é o da sua língua nativa. Quando 

nos comunicamos, uso o tradutor do cérebro e falo português. Pode ser que, para alguém com inglês nativo, ouça 

o sotaque como outra língua estrangeira. De qualquer forma, português e russo não têm absolutamente nada em 

comum. 

Q - Rolis pergunta, os 10% das pessoas que restam terão o mesmo desejo por poder e ganância? 

  

- NãoRolis, seus líderes serão filtrados por você ao longo do tempo, seus líderes serão engenheiros sociais, e o 

objetivo principal deve sempre ser melhorar a qualidade de vida como um todo. Na maior frequência do planeta, 

os ideais dos líderes também serão mais altruístas e menos pessoais. 

Q - Pam pergunta, se reptilianos e novas reencarnações humanas na Terra têm frequências diferentes, não são 

permitidos reptilianos aqui. Não há elites corruptas aqui, mesmo que Marte esteja próximo, nenhuma interação 

pode ocorrer devido a diferentes frequências, certo? 

 

Pam errado, a diferença de frequência, define o nível de desenvolvimento cerebral e os seres espirituais nascidos 

na Terra. Isso não impede que qualquer ser que não esteja em frequência continue a viver aqui ou a trabalhar no 

planeta. Se ele morrer, não nascerá aqui novamente. Obviamente, nesse novo estágio de desenvolvimento, você 

analisará os imigrantes que desejam morar aqui e estabelecerá regras e limites de acordo com suas leis sociais. 

Você será uma raça soberana, com o direito de negar a entrada ou migração no planeta que você deseja. 

Vídeo 51 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto - 05 de julho de 2011. 

Obs .: Olá amigos, estamostrabalhando duro aqui, concluímos o mapeamento das zonas de ação tectônica 

submarina e sondas nucleares instaladas em 16 locais diferentes do planeta. O núcleo do planeta é 8% de níquel 

derretido devido ao bombardeio de energia cósmica que é recebida principalmente do quadrante sul. Isso ainda 

não é uma preocupação, mas requer medição em tempo real. Mas hoje à noite teremos tempo para conversar. 

Q - Um amigo pergunta: e a Estrela Anã e os próximos eventos? 

- Amigo, o sistema da Estrela Anã está dentro do sistema solar, ele não interagiu com Júpiter, Vênus, Saturno, 

Marte ou Mercúrio, pois esses planetas coincidem coincidentemente no ponto de entrada no sistema solar. Sua 

maior interação parece estar focada no planeta Terra. Uma espaçonave Kruliana com grande tração é posicionada 

atrás do sistema, mas não está interagindo. Continua no curso original. O movimento tectônico está prestes a 

seguir um curso de rearranjo global, e isso provocará uma mudança na posição do eixo de rotação do planeta à 

medida que a Estrela Anã se aproxima. Manterei você informado. 

Q - Steve pergunta, Mythi, você e sua equipe estão monitorando o status do Fort. Usina nuclear de Calhoun 

Nebraska, que está sendo mantida em segredo da população? Você desligará a energia atômica antes que 

possamos terminar nossos preparativos para os próximos eventos em setembro? Quanto tempo de preparação 

nos resta antes que a energia acabe? 

https://www.youtube.com/watch?v=jUssrPofmgI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=52
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- Steve,Se a usina já estiver em processo de desligamento, seu governo pode ter fornecido energia alternativa de 

outras áreas. Se você mora nesta região, deve ficar por aqui, porque esta é uma área deO que outras pessoas 

estão dizendoterra firme neste território. 

Q - Vicky pergunta: a Comunidade Galáctica tem um sistema de justiça para lidar com seres que fazem coisas 

terríveis? 

- Vicky, a Comunidade Galáctica possui instalações para o ajuste social de elementos considerados prejudiciais 

para qualquer uma das sociedades. Piratas e bandidos são levados para lá e passam por extensa reabilitação. 

Geralmente, quando saem, encontram seus lugares de direito nas sociedades anfitriãs. 

Q - José pergunta, quais raças alienígenas são responsáveis por abduções, também conhecidas como encontros do 

4º tipo, e qual é o objetivo dessas abduções? 

 

- Joseph, como já explicado, os seqüestros sempre foram causados por pesquisas genéticas de outras raças 

humanóides e não humanóides. Os vários tipos de cinza, profundamente pesquisados para o aprimoramento 

genético de suas raças, os reptilianos buscam maneiras de hibridizar com raças humanóides para formar colônias 

consideradas humanóides, e assim por diante. Atualmente, esse tipo de conduta científica não é mais aprovado 

para este estágio desta colônia, mas mesmo assim, com a ajuda e encobrimento de seus próprios governos, eles 

continuam sendo realizados. 

Q - Matthew pergunta, Mythi, você pode nos falar mais sobre o receptor de energia sem fio que você mencionou 

antes? Como funciona? O que realmente aconteceu com Nikola Tesla? Existem rumores de que ele realmente 

inventou esse dispositivo, mas nunca o lançou para as pessoas. 

- Mateus, os transceptores programados de moléculas é uma técnica com muitos milhares de anos, marcadores de 

monólitos usados na navegação e na fabricação de dispositivos que aparentemente não são distinguíveis em 

relação à sua função específica. Isso pode ser feito com qualquer peça de rocha ou cristal mineral compacto. O 

metal para conduzir eletricidade de fontes externas não é usado, pois isso pode influenciar a programação quando 

em uso. Uma pequena pedra pode ser programada para emitir e receber frequência compatível com o cérebro e 

atua como um transceptor entre os cérebros conectados por uma função de pré-programação.Pode ser 

programado paraum indivíduo, conecte outro indivíduo específico ou conecte um sistema de dados de uma 

espaçonave, por exemplo. Acredito que já expliquei isso em outra conversa.NikolaTesla foi um missionário 

pleiadiano que trouxe muitos avanços na manipulação de energia elétrica e energia plasmática, mas muitas coisas 

ele não pode cair nas mãos de seus governos para verificar as tendências bélicas no uso de muitas das tecnologias 

mais avançadas. Para muitas de suas invenções, os terráqueos ainda estavam longe de estar prontos. 

Q - Grann pergunta, uma vez que elegemos consistentemente líderes que nos enganam, como poderemos 

selecionar outros melhores na nova era?  

 

- Vovó, as coisas vão mudar gradualmente. Com a frequência do planeta em um novo nível, será muito mais fácil 

reconhecer os bem-intencionados, certamente os mais capazes serão encaminhados para posições de liderança e 

serão reconhecidos pela sociedade como bons líderes. As indicações para o favoritismo não farão mais sentido 

quando o objetivo for a transparência e a equalização dos recursos do planeta para seus habitantes como um 

todo. O papel do mais forte é cuidar dos fracos, e não abusar de suas fraquezas. Quanto menos uma sociedade 

tem fraquezas, mais rápido cresce e gera harmonia para tudo o que a cerca. 

Q - Tami pergunta,Mythi, o que você pode nos dizer sobre os desenhos nas montanhas e como podem ser as 

pistas para as artes alienígenas em Nasca, Peru?  

 

- Tami, euNos tempos antigos dos astecas, incas e maias, os naves podiam circular livremente pelo planeta, com 

muito poucos observadores. Grandes naves desembarcaram no planeta. A grande pista de pouso existente em 

Nasca foi para um grande nave pleiadiano, que desembarcou ocupando aproximadamente 3400 metros de seu 
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comprimento. Havia pequenas trilhas adjacentes às embarcações auxiliares que foram feitasO que outras pessoas 

estão dizendodisponívele pela nave-mãe durante as operações na região. Os desenhos de figuras de animais 

estavam presentes para "decorar" o local de chegada dos "deuses". Essas trilhas foram construídas pelos deuses e 

suas ferramentas divinas de raios de luz e levitação,Montanhas Cutters, as mesmas ferramentas que foram usadas 

para ajudar essas culturas a construir seus templos e cidades. 

Pergunta - Heinz pergunta: os membros da "elite" que governa a capacidade da Terra de reencarnar sempre nas 

mesmas famílias ou linhagens, para seguir sua agenda? Ou é esse o objetivo de desejar bem cumprir sua agenda 

se eles não puderem experimentar o resultado de seu "trabalho final"? 

- Heinz, você usa a frase "like atrai like" descreve algumas dessa antiga linha de espíritos. Muitos espíritos, que 

morreram dessas famílias, alguns tentam retornar com a intenção de mudar as coisas, para ajudar aqueles que 

estavam mudando o significado dos eventos de sua família, mas, por fraqueza espiritual, acabando de entrar na 

esteira e o poder que esquecem de suas intenções, a mudar seus comportamentos para melhor. O poder e a 

riqueza dessa baixa frequência são um grande impedimento ao desenvolvimento espiritual, onde somente os 

espíritos fortes e justos realmente vencem. Nesse ponto, a mudança na frequência do planeta, com a separação 

do joio do trigo, terminará o reinado, 

Q - Jerry pergunta: Mythi, o que é isso no céu? 

 

- Jerry, isso parece ser um nave de uma civilização humanóide do centro da Via Láctea, que estabeleceu uma 

colônia em um planeta em um sistema solar muito próximo ao seu que você chamou Epsilon Eridan. Os naves 

eram três bolas, uma central maior e dois menores separados lateralmente montados perfil de um bumerangue. 

Essa entrada na atmosfera gerou um campo de força de interação aquecendo o ar e gerando uma condensação de 

vapor que ganhou a cor do fogo, neste caso, a ser iluminada pelo sol poente. 

Q - Barbara pergunta, eu vi nos sites a linha do tempo se movendo rapidamente. Isso é confiável e tudo está 

acontecendo muito mais rapidamente do que o esperado ... O que você diz Mythi ??? 

- Barbara, realmente neste período de frequência de flutuação, onde o sistema é instável, a impressão é que o 

tempo está fora de sintonia. Somente quando o sistema solar se estabilizar como um todo é o momento de 
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sintonizar e com o tempo todos sentirão sintonia com o ambiente novamente. Não apenas os seres humanos, mas 

as plantas, insetos e animais, eles também sofrem os efeitos dessa nova adaptação. 

Q - Boris pergunta, os comprimentos dos telímeros no final do cromossomo humano são realmente responsáveis 

por determinar quanto tempo os seres humanos podem viver? 

- Boris, como você entenderá em um futuro próximo, existem várias seções do genoma humano que determinam a 

possível longevidade, incluindo funções regenerativas que são críticas para a manutenção do corpo físico 

saudável. Não há um segmento, mas a interação de vários segmentos do genoma que desempenham uma 

integração de funções nesse sentido. Existem técnicas de regeneração que, independentemente do genoma, 

podem despertar funções corporais que ampliam a aptidão saudável em um ambiente adequado. Em um nível de 

frequência, essas técnicas certamente farão parte de sua pesquisa através de avanços científicos auxiliados por 

cientistas de outras raças extraterrestres. 

Q - Daisy pergunta, o cérebro é tecido físico e a mente é a nossa consciência? Como esses dois sistemas 

coexistem? Como nossa consciência está contida no tecido físico que é o cérebro? Nossos pensamentos emanam 

de nossos cérebros físicos ou vêm de outra dimensão? 

- Daisy, o cérebro é uma máquina biológica da mais alta tecnologia da terceira dimensão. Como qualquer 

máquina para trabalhar, ela precisa de energia. O corpo físico da terceira dimensão fornece a energia necessária e 

o cérebro está pronto para funcionar. Nos animais, existe apenas um programa com instintos básicos e 

características comportamentais de cada raça. Nos seres humanos, além desse cronograma básico é liberado do 

cérebro para receber uma programação muito mais avançada, e esse programa é fornecido pelo seu quantum de 

energia espiritual, onde todas as suas experiências e conhecimentos são armazenados. Essa energia que vive no 

seu cérebro, dando a ele todas essas informações e funções que você personaliza, é a única parte de você que vem 

da quarta dimensão, para controlar o cérebro na terceira dimensão. Você é sua mente e sua mente move tudo o 

que é liberado para interagir com ela ... A mente é indestrutível, a matéria da terceira dimensão volta ao pó. Você 

conhece bem o ditado "mente saudável no corpo saudável", é isso que define como você entra em sua próxima 

encarnação; se sua mente estiver com problemas, você entrará em um corpo com problemas, uma vez que apenas 

detectando fisicamente os problemas que encontrará uma maneira de superá-los e corrigir suas falhas.E sevocê 

veio com um corpo impecável, sua mente estava boa quando faleceu da última vez. Muitas vezes você saberá 

conscientemente que entrará em corpos com problemas físicos, mas sabendo que somente assim corrigirá falhas 

importantes mais cedo. Você aprenderá a separar sua mente do seu corpo sempre que quiser se sentir "você 

mesmo", porque às vezes o corpo físico apenas atrapalha, no nível básico de uma sociedade onde existem padrões 

de aparência, altura, cor, raça ou status social. 

Vídeo 52  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto dois - 12 de julho de 2011. 

Isto é uma mensagem da CB, antes de responder às perguntas de Mythi. 

CB - A finalA missão de ônibus espacial Atlantis STS-135, lançada em 8 de julho, parece ser uma peça elaborada no 

jogo, a última página da agenda dos governos, até o início dos eventos articulados. Sem nenhuma função 

específica ou justificada, em uma economia conhecida por falir neste momento atual, essa missão de 12 dias pode 

ser o início de uma desinformação sincronizada para mistificar e justificar as medidas a seguir. Há uma forte 

possibilidade de que essa missão não retorne, com base em algum fato "sem precedentes" a ser anunciado na 

sequência. Essa é a minha intuição pessoal, baseada nos fatos que devem acontecer nos próximos meses.Espero 

estar errado sobre isso, mas com base na observação dos eventos atuais, acrescentando que tudo está sendo 

"preparado" pelo governo ostensivamente envolvido nessa trama contra a população mundial, acredito que isso 

seja uma farsa para outra bandeira falsa para distrair a população sobre os eventos a serem criados em sequência. 

Fique com um cuidado extra contra essas falsas bandeiras, agora é a hora de as pessoas acordarem para os fatos 

https://www.youtube.com/watch?v=spn-L1Lnpew&list=PL367DBA4B8836F09B&index=53
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reais, não serem objetos de teatro de marionetes e começarem a atuar pelo sindicato, independentemente de 

raça, credo ou etnia. 

Q - Mythi, que você acredita que acontecerá nesta sequência até outubro deste ano? 

- Bem, os seguintes eventos serão em cascata. A partir deste mês, você notará que as mudanças estão se 

acelerando, tanto no rearranjo climático quanto no tectônico. CB me perguntou sobre esta última missão no 

espaço do seu governo e não tenho que dizer sobre a agenda que pode estar se formando. Mas a atividade 

aumentará com a influência de Dwarf Star através do cinturão de asteróides; existe a possibilidade de muitas 

peças de rocha serem lançadas contra objetos na órbita e um grande aumento na incidência de energia cósmica 

decorrente dessa instabilidade. Não é um bom momento para esse tipo de atividade e eles sabem disso. 

Realmente torna essa atitude um pouco suspeita no momento dos eventos. 

NissoNa posição atual, a Estrela Anã está se aproximando do sol, já está aquecida por explosões solares que são 

bombardeios em sua direção, e sua superfície aquecida refletirá a luz do sol e emitirá calor que a tornará brilhante 

e levemente avermelhada. Espera-se que terremotos e vulcanismo aumentem no sentido horário em todas as 

junções de placas tectônicas. No caso de uma grande atividade vulcânica, incluindo alguns grandes vulcões, a 

atmosfera estará muito cheia de fuligem, o que pode impedir uma boa visão dos eventos e, assim, causar um 

declínio acentuado da temperatura globalmente. Observe a sua lua neste momento, pois ela pode girar algumas 

vezes até que ela retorne à posição normal de equilíbrio magnético, enquanto passa pela Estrela Anã, que pela 

primeira vez terá a possibilidade de observar seu lado externo ou o lado escuro enquanto você chame-o. Fique 

atento também a um grande número de asteróides que podem ser capturados pela estrela anã e se espalhar em 

direção à Terra e à lua. Tais asteróides não devem atingir a superfície por completo, porque serão consumidos 

pela sua atmosfera. No caso da Lua, os asteróides que atingirem causarão luzes que podem ser facilmente vistas 

da Terra. 

Q - Mythi, que data é esperada para alguma intervenção sua, para apoiar esse processo? 

- Veja, quando você fala de mim, na verdade está se referindo a todos que estão aqui ajudando o planeta, que são 

muitas raças diferentes de origem. Esta assistência só será possível quando estivermos autorizados a agir. Pelo 

menos oito raças diferentes estão envolvidas neste processo, com a lista de coordenadas que você nos dará, 

esperamos reunir seus amigos em nossa frota, como sabemos melhor e estamos acostumados a trocar idéias. 

Dependendo do curso dos eventos, isso pode acontecer em outubro ou novembro. 

Q - Mythi, então restam 10% dos humanos ... haverá pessoas com vibração mais baixa e pessoas com vibração 

mais alta, ou serão apenas os vibradores mais altos? 

- Você não entende corretamente o que eu digo. Espera-se que esta colônia seja de aproximadamente 680 a 700 

milhões de habitanteslogo após a passagem da Era. Isso foi consolidado durante este século. Provavelmente,esses 

números começaram a crescer novamenteaté 2060. Isso significa que, após essa passagem para um nível de 

frequência, haverá um nível misto de pessoas entre o mais alto e o mais baixo. Com o tempo, essa será uma 

seleção automática para aqueles que não estão em sintonia e não renascerão mais aqui nas próximas 

encarnações. Eles podem estar vivendo no planeta, talvez até um bilhão de pessoas, depende muito dos eventos e 

das ações do seu governo para "acelerar" o despovoamento. O que digo com certeza é que o "previsto" para o 

equilíbrio dessa colônia é a porcentagem ideal para perfeita harmonia com o planeta,e isto vai acontecer 

naturalmente. 

Q - Yorick pergunta: Mythi, dentro de sua própria sociedade, ocorre (tentativas frustradas de) suicídio, homicídio e 

/ ou mortes acidentais, como sua sociedade reage à vítima ou ao agressor? 

- Yorick, o último caso de voluntários suicidas que já tivemos, há cerca de 900 anos. Este foi um caso em que o 

colega se sentiu culpado por um acidente com um nave em que ele era o piloto e sua tripulação morreu. Ele não 

estava satisfeito por ter sido o único sobrevivente. Em nossa atual faixa de frequência, não há crimes ou suicídios, 

nem vítimas ou agressores. 
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Q - Tami pergunta, Mythi, na nova era aqui na Mãe Terra, as tempestades e a natureza permanecerão como estão 

hoje? 

- Tami, depois de 2012, o planeta começará a curar todos os problemas causados pela natureza e pelo homem. A 

nova sociedade com um alto senso de equilíbrio cuidará do planeta. O planeta então responde com um clima mais 

quente. Existem técnicas para ajudar a controlar o tempo que poderia ser implementado por você como consenso, 

tornando as áreas agrícolas mais produtivas com chuvas previsíveis, temperaturas e controlando grandes áreas. 

Tudo isso pode ser implementado em uma sociedade que pensa em nível global, para o bem-estar de todos os que 

podem se beneficiar desses procedimentos. Áreas vulcânicas sempre existirão porque a Terra ainda está 

queimando por dentro, mas todo o estresse acumulado até o momento será neutralizado, de modo que o próximo 

milênio ficará muito quieto. 

Pergunta - Todor pergunta, o que aconteceu com a Terra e os terráqueos há 3600 anos, na última visita de Nibiru? 

Como a vida na Terra sobreviveu? 

- Todor, há 3600 anos atrás, a Terra tinha muito poucos habitantes em comparação com hoje. Existem muitas 

cidades subterrâneas que você está descobrindo em várias regiões do planeta, algumas delas capazes de 

acomodar milhares de pessoas. Muitas pessoas, aconselhadas e auxiliadas pelos "deuses", constroem essas 

instalações alertadas sobre o que estava por vir. Algumas colônias foram literalmente movidas para outros 

planetas porque possuem um bom grau de desenvolvimento. Mas você tem registros dessa passagem em algumas 

das culturas restantes que falam em inundações, pragas, vulcões, etc. 

Q - Yorick pergunta, Mythi, você nos falou de raças derivadas de mamíferos marinhos. A Comunidade Galáctica os 

considera humanóides. Há mais para contar sobre sua aparência, seus costumes, embarcações e biologia? Essas 

raças são de longe as menos conhecidas. 

- Yorick, os golfinhos são sociedades muito boas e avançadas. De fato, eles não são atraentes para os humanóides 

de outras linhagens porque têm pele grossa, braços e pernas um pouco mais curtos, olhos redondos e rostos com 

formas anatômicas diferentes e muitos dentes. Há muitos milhares de anos antes do advento da Comunidade 

Galáctica, eles tinham muitos problemas com outras raças, seus naves eram muito temidos, tinham muitas armas 

e não relutavam em usar contra qualquer coisa que considerassem ameaçadora. Com o advento dos tradutores de 

idiomas e a formação de comunidades galácticas, eles provaram ser seres de boa índole. Eles trabalham muito de 

perto com os Arcturianos em várias colônias. 

Q - Mythi houve alguma batalha "ufo" por volta de "14 de abril de 1561 na Europa? Se houve uma batalha quem 

estava nela? Quais espécies? E sobre o que era? 

- De acordo com registros do banco de dados, existe um conflito no momento na Europa central entre os naves 

Arcturianos e uma frota de naves espaciais piratas dos cinzas escuros, enquanto eles estavam coletando material 

genético humano para realizar o sistema solar. A antiga base Arcturiana de Nova Escócia, Canadá, foi 

aconselhada pelos controladores de gateways da Comunidade Galáctica, e eles foram interceptados, renderizando 

as naves espaciais dos piratas. Houve brigas, mas naquela época não havia câmeras, portanto não houve 

interação com a sociedade local. 

Q - Paul pergunta, por que existem tantas bases na Antártica? Muitos países estão representados lá, mas quase 

não há telescópios. Você mencionou uma substância valiosa sob um quilômetro de gelo. Você poderia elaborar? 

- Paul, os países que estabeleceram bases na Antártica estão lá para garantir seu quinhão quando houver uma 

divisão do continente. De fato, isso foi feito porque o governo dos EUA não passou as informações sobre a base 

alienígena na Antártida para outras pessoas, simplesmente regras criadas para as bases de pesquisa foram 

instaladas na "costa". A base antártica não se incomodou com isso porque não atrapalha as operações. No novo 

mineral, ele não está incluído na sua tabela periódica. É mineral com resistência zero à temperatura ambiente. 

Amplamente utilizado em nossos naves antigos antes do advento do magneto-plasma unipolar, que usa apenas 
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átomos especialmente programados para torcer o campo magnético gerado. Mas com este mineral, você pode 

construir naves espaciais perfeitas para viagens intergalácticas. 

Q - James pergunta, Mythi, você fala sobre uma vida inteligente criou nossa dimensão, mas quem as criou e quem 

criou quem as criou. Onde tudo começou? Qual é a primeira dimensão criada e como tudo começou? 

James, esta é uma pergunta sem resposta. É como você se olha no espelho e coloca outro atrás de você, ele gera 

imagens infinitas, você só consegue ver o máximo que pode, a partir daí, você sabe que as imagens continuam 

indefinidamente, mas não consegue mais ver. Nossa visão é limitada na terceira dimensão, temos que melhorar o 

que temos e imaginar que estamos em uma rua de mão única, ou caminhar adiante ou parar onde estamos. Para 

essas respostas, apenas seguir em frente, continue andando, além do que você vê ... 

Q - José pergunta, existe algo como possessão demoníaca? Existe um diabo ou demônios? Alguns dizem que são 

reptilianos. Qual sua opinião sobre isso? 

- José, todos os seres maus podem ser considerados algum tipo de demônio. Diga que existem demônios menos 

ruins e piores. A imagem dos demônios aqui no folclore do seu planeta tem algumas raças de reptilianos que 

perpetraram muitas batalhas aqui pelo controle e propriedade do planeta. Eles eram uma raça de reptilianos de 

Sirius há muitos milhares de anos que não passam por cima do seu sistema solar. Eles tinham protuberâncias que 

lembram os chifres de alguns mamíferos e tinham couro avermelhado. Os "anjos" enviados pelos "deuses" muitas 

vezes lutaram contra eles para evitar o domínio do planeta e isso levou a muitas lendas de seus antepassados.No 

que diz respeito à posse, é realmente o estado de espírito, o espírito que está vagando pelo planeta na aura da 

fronteira entre a terceira e a quarta dimensão e se recusa a ser ajudado pelos Seres Azuis, pode permanecer nesta 

área por um longo tempo e tem a possibilidade de interagir mentalmente com pessoas que podem estar com aura 

de falha, permitindo seu acesso ou controle parcial do comportamento dessa pessoa. Essas situações são 

extremamente raras porque esses espíritos dificilmente conseguem manter um estado mental constante por sua 

própria fraqueza. Essa tentativa de canibalização de energia e sentimento de terceira dimensão é a única maneira 

pela qual eles devem permanecer conscientes, nessa zona de transição. Eles são os ignorantes; as grandes 

maiorias não sabem onde ele está, são cruéis, e memórias da encarnação na terceira dimensão e tem medo de ser 

tomada pelos seres azuis pela ignorância. Se a pessoa está sendo intimidada, receba a atenção devido ao reparo 

de sua aura, pois a maioria estará imune a receber esse tipo de influência. No nível um da frequência, não havia 

esse tipo de "fraqueza da aura", que permite influências externas. 

Vídeo 53 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto três - 18 de julho de 2011. 

Q - Mythi, a sonda infravermelha Stereo Ahead que está meses à frente da nossa posição orbital, mostrando um 

semicírculo que gerou muita especulação sobre o que poderia ser. Vendo esta foto, você pode dizer o que é? 

https://www.youtube.com/watch?v=MN3hXFVS0WU&list=PL367DBA4B8836F09B&index=54
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- Nesta foto, com base em nosso banco de dados, posso dizer que não há um corpo celeste nesta data nessa 

posição, também não é uma nave espacial. Nem é um reflexo. A partir da posição na data mostrada na foto, pode 

haver uma falsificação ou um problema na recepção da foto. O objeto que você está esperando para ver está se 

pondo e à esquerda do sol; seus satélites de observação solar ainda não têm o campo de visão necessário para vê-

lo. Em menos de 30 dias, o objeto entra no campo de visão de suas câmeras. 

Q - Paulo pergunta: como você avalia a obediência? A obediência cega é necessária ou existe um grau de 

entendimento que deve preceder isso? Quando os seres superiores decidem alguma coisa e ela é executada pelos 

subordinados, a base da obediência é a confiança, e não a compreensão completa? 

- Paul, quando você chega a um nível social e hierárquico em que pessoas com capacidade indiscutível são os 

líderes acima de você, você tem absoluta certeza de que as decisões deles são sábias. Quando seus líderes são 

amigos legítimos, tudo acontece em sintonia, não há "segundas intenções ou atitudes que obrigam os 

subordinados a fazer coisas contra suas próprias consciências. Falsas bandeiras usadas nesses tempos coloniais, 

com as quais seus governos" autorizam "a morte de outros os seres humanos em nome da religião, ou interesses 

econômicos de alguns, não existem mais nos níveis de frequência pós-coloniais.As raças soberanas demonstram 

sua natureza social, pelas atitudes e pela sabedoria de seus líderes. 

Q - Andrew pergunta, nos vídeos anteriores, você mencionou que era muito mais velho que nós. Estou prestes a 

completar 40 anos. Você sente dores e dores como nós sentimos nessa idade? Sua tecnologia é capaz de eliminar 

esse tipo de "dor" do envelhecimento? Se formos resgatados pelo seu pessoal ou por um dos outros participantes, 

teríamos acesso à sua tecnologia para viver mais sem dor? 

- Andrew, a dor física é o resultado de viver em condições adversas para equilibrar a necessidade de 

desenvolvimento saudável. Os conservantes utilizados em todos os tipos de alimentos, visando uma vida longa no 

estoque de distribuição, fazem com que muitos alimentos façam mais mal do que bem. Mas seus laboratórios 

precisam de pessoas doentes para vender seu remédio. A saúde não é valorizada, mas usada como um setor 

econômico. No próximo nível de frequência, doenças e dores serão coisas do passado. Um dia, tudo o que a sua 

"ciência esconde, por razões puramente comerciais, será disponibilizado à população para eliminar essas 

aberrações de conduta dos atuais representantes do seu planeta. 

Q - Yorick pergunta, Proxy, um amigo nosso, me questionou sobre híbridos de reptilianos-humanóides que 

mudam de forma, trabalhando em áreas de política e reportagem. Você disse que antes que esses híbridos sejam 

um trabalho em andamento, mas eles realmente tiveram êxito, agora são colocados em nossa sociedade? 
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- Proxy, não há metamorfos. Embora não haja como criar esse tipo de híbrido reptiliano-humano. O dia em que 

você encontrar um réptil entenderá o que quero dizer. A dificuldade é a mesma que você tenta cruzar um jacaré 

com macaco. A pesquisa feita até agora é o nível de cromossomos e genomas. Até agora, apenas gerou 

monstruosidades sem sentido, impraticáveis como um futuro híbrido de raça. Esses vídeos que você afirma existir, 

se não forem falsos, podem ser apenas hologramas tridimensionais e não pessoas reais. 

Q - Dizem que somos capazes de usar apenas 10% de nossos cérebros, qual seria a capacidade de um ser humano 

com a capacidade de controlar 100% de nossos cérebros? 

- Tracy, acredito que nem seu renomado cientista Albert Einstein, que estava sintonizado em um nível de 

frequência um, estava acima de 10% do cérebro ativado. Você pode considerar, para fins de entendimento, 7% de 

ativação para cada um dos 10 níveis de frequência da terceira dimensão ou 70% no total. Os outros 30% serão 

liberados apenas na quarta dimensão. Atualmente, na melhor das hipóteses, os terráqueos são uma ativação 

eficaz do cérebro em 7%. No nível de frequência de cinco a seis em que estamos em nosso planeta, estamos perto 

de 40% de ativação. É impossível descrever para você o que acontecerá quando os ativos de 100% de nossos 

cérebros. 

Q - Jack pergunta: o ser humano pode atravessar o cinturão de radiação de Van Allen, se não por quê? 

- Jack, a radiação não está apenas no cinto ao redor do seu planeta. Existem milhares de áreas onde vários tipos 

de radiação cósmica mantêm seu equilíbrio de carga e descarga. Qualquer ser vivo que viaja pelo espaço tem a ver 

com uma espaçonave que usa campos de energia para impedir o efeito de zonas de radiação. Se você estiver em 

uma nave espacial, poderá ir aonde quiser, mesmo perto do sol, sem sentir nenhum efeito por dentro. 

Q - Yorick pergunta: Mythi é Marte agora pronto para seguir em frente sem ajuda artificial, como você afirmou 

que sua atmosfera se torna respirável agora. Algum humano da Terra já percorreu sua superfície sem nenhuma 

ajuda ainda, você poderia esclarecer essa data específica (será)? 

- Yorick Sim, humanos e reptilianos agora podem andar pelo planeta Marte respirando normalmente. Atualmente, 

há muita atividade lá. Muitos equipamentos já foram transferidos para lá e a colônia já é um bom número de 

pessoas. 

Q - Um amigo pergunta: Mythi, quem é esse conhecido por Jeová? 

- Amigo, Jeová é o nome usado pelo povo paleo-hebraico para nomear o criador do universo, o onipotente. É o 

mesmo significado para todas as descrições teosóficas de Deus em outras línguas e culturas. Não é uma pessoa, é 

uma denominação, um conceito. 

 

Q - Jacquie pergunta, eu gostaria de perguntar sobre a realidade holográfica de cada um de nós. Se alguém está 

ciente de como o pensamento atrai e cria a realidade, existe uma realidade diferente para cada perspectiva e 

saltamos para cada realidade ao escolher nossa perspectiva? 

Jacquie, toda perspectiva possível, está dentro de uma certa realidade. Qualquer ambiente holográfico, não é uma 

realidade material. Você pode jogar, interagir e reagir a um ambiente holográfico de última geração, mas não 

pode viver nesse ambiente. A realidade da terceira dimensão é onde você pode interagir e viver, fisicamente 

falando. Não há como trocar realidades. Em cada estágio do seu desenvolvimento, você está, na realidade, 

predefinido para o seu status de matéria quântica. 

Q - SAlguns amigos perguntam, Mythi, quando o Japão vai afundar? Será que será mais cedo do que a chegada do 

Brown Dwarf Stars? 

 

- Amigos, o Japão sofrerá uma grande perda territorial em breve. Está situado em uma posição de convergência de 

placas tectônicas, onde qualquer uma delas pode causar um grande desastre. Todas as regiões que se sabe serem 

instáveis devem ser evacuadas, incluindo a capital. Como mencionei antes, é praticamente impossível para um 
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governo fazer esse tipo de evacuação, para que esse impasse técnico não leve a nenhuma solução para essas 

regiões. Dependendo do período entre causa e efeito, uma parte da população pode ter tempo para mudar para 

outras regiões mais estáveis.A abordagem da estrela anã acionará movimentos de placas tectônicas em todo o 

planeta, para que o Japão não seja o único, mas possa ser o primeiro, seguido em sequência por todos os países 

envolvidos pelo anel de fogo do Pacífico. 

Q - Tade pergunta, por que todos os alienígenas são bons e ruins, aquele cara misterioso do pentágono que se 

ofereceu para mudar o mundo etc. sempre se dirige apenas aos EUA. E na Índia, Rússia, China, há tão pouca 

conversa sobre eles? 

- Tade, muitos de seus governos agora têm contato direto com esses alienígenas, mas inicialmente o governo dos 

EUA teve o primeiro contato. Um "conselho" de representantes do planeta foi montado e é feito todos os arranjos 

para "cooperação". Os Estados Unidos forneceram todas as facilidades necessárias em seu território e o 

"conselho" forneceu os recursos. Todos os estrangeiros capturados vivos são encaminhados para essas bases 

centrais, onde outras raças podem ser atraídas para participar do acordo de cooperação. Alguns anos atrás, 

quando seu governo estava implementando um plano de bandeira falsacontra seus próprios cidadãos demolindo 

alguns edifícios, os Arcturianos aproveitaramforçar o retorno de oito membros de uma equipe de pesquisa que 

havia sido presa em uma ilha no Atlântico. Os americanos os mantiveram em cativeiro por sete meses e queriam 

forçar um acordo de cooperação. Os Arcturianos aproveitaram a confusão do momento e deram um ultimato 

lançando um raio de energia no Pentágono. Imediatamente, o governo dos EUA liberou a equipe. 

Q - Panos pergunta, aqui na Grécia, temos um templo antigo (5000 aC) para o deus Apolo, que eles disseram que 

ele deixou com outras pessoas e foram para um planeta Sirius e voltam em 2012. Existe alguma verdade nisso? 

- Panos,várias raças entraram em contato com suas civilizações antigas. Após os Krugs das Plêiades, as raças 

humanóides de Sirius e também uma raça de reptilianos de Sirius tiveram vários contatos com os líderes gregos 

em vários momentos. Esses contos têm base na realidade, porque os líderes sempre tiveram experiências reais 

com vislumbres de hologramas, feixes de luz destrutíveis ou levantamento de rochas pesadas "pelos deuses". 

Possivelmente, até o fato de terem deixado a mensagem retornada nesse período pode ser verdade, porque 

algumas dessas raças antigas estão atualmente ajudando no processo de passagem do planeta no momento. 

Quem sabe depois que a Terra entra no conselho da Comunidade Galáctica, esses "deuses" antigos para 

apresentar aos gregos, não como deuses, mas como seus novos irmãos. 

Q - Loreli pergunta, Mythi, se os eventos planejados do anticristo, conforme mencionados na Bíblia, ainda 

ocorrerão depois que o planeta x aparecer em cena? Você sabe quem é o anti-Cristo e, se sim, pode nos dizer? Ele 

é o príncipe William, também conhecido como raça reptiliana da nova ordem mundial? 

- Loreli, o conceito de anticristo não é realmente uma pessoa. É um erro tentar apontar o dedo para uma pessoa 

ou outra. O anticristo é representado por todos os que colaboram na criação do triângulo “poder, abuso e 

impunidade”. Aqueles que se consideram acima da lei, acima da vida, saúde e destino de populações inteiras, 

religiosos sem nenhuma decência, todos se juntam para formar a "entidade" do mencionado anticristo. A elite 

inescrupulosa que agora governa o planeta forma a cabeça, o tronco e os membros do anti-Cristo. Representa a 

eterna luta de um espadachim contra o dragão, onde tudo é realmente conceitual. É hora do mundo se livrar das 

auras negras e unificar as auras leves. 

Vídeo 54  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto e quatro - 23 de julho de 2011. 

Q - Paulo pergunta: Mythi, você acredita que algum evento sério ocorra em nossa própria lua durante esse 

período? 

https://www.youtube.com/watch?v=pSHatCGILRE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=55
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- Paulo, a lua foi completamente evacuada preventivamente. Como eu disse, algumas unidades de empuxo já 

foram instaladas lá para permitir correções de órbitas, se necessário. Duas das naves espaciais das Plêiades serão 

alocadas para possível interceptação de grandes asteróides a partir do final de outubro. O cinturão de asteróides 

sofreria grande instabilidade com a passagem da estrela anã por ela tão bem programada no possível caminho de 

colisão do asteróide, muitos outros podem seguir o campo gravitacional da estrela anã em direção à Terra e à lua 

aleatoriamente. É interessante que você dê nomes para as luas de outros planetas e chame o seu simplesmente de 

"lua". Chamamos o planeta Terra de "Tiamat" e sua lua "Vanis". Esperamos que os "Vanis" sobrevivam intactos 

neste evento. 

Q - Um amigo pergunta, e na Terra, o que está acontecendo no momento? 

- Amigo, a Terra já começou a balançar lentamente em seu eixo, como alguns de vocês já podem estar gravando; 

seus cientistas sabem, mas são impedidos de divulgar na mídia. As camadas de magma estão começando a se 

mover sob a crosta do planeta e isso está desequilibrando o eixo de rotação. Isso fará com que a lua e o sol 

mudem de posição em relação ao que você está acostumado a ver.oEm alguns casos, um grande volume de chuva 

e neve está relacionado ao aquecimento vulcânico sob os pólos, ao aquecimento do oceano pela atividade 

vulcânica submarina e ao grande aumento na incidência de energia cósmica canalizada pela Estrela Anã no 

Hemisfério Sul. A umidade relativa do ar nunca foi tão carregada globalmente e esse fator está causando o 

amolecimento de muitas regiões que estão cedendo sob seu próprio peso. Com o aquecimento causado pelo 

movimento das camadas de magma, os depósitos subterrâneos de água podem evaporar na atmosfera, e os 

depósitos de petróleo e gás a alta pressão nas camadas inferiores da crosta podem começar a fluir e queimar. Se 

uma rachadura cortar seu Oriente Médio, bilhões de barris de petróleo transformarão a região em um vasto lago 

de petróleo. Tudo isso está sendo monitorado por nós. Temos equipamentos de transferência para transporte 

molecular, 

 

Q - Steven pergunta, Mythi, é verdade que, com a passagem da Estrela Anã, a energia magnética apagará todas as 

memórias e inteligência de nossas mentes, sem proteger nosso cérebro com algum tipo de capacete de metal? 

 

- Steven, a interação da gravidade entre os planetas não afeta realmente as ondas cerebrais. O cérebro é isolado 

magneticamente. Se você fala sobre radiação, há uma história diferente. A radiação, dependendo do tipo e 

intensidade, pode causar um "curto-circuito" na troca de impulsos elétricos entre os neurônios, queimando as 

terminações nervosas devido à sobrecarga. Essa paralisia cerebral pode ser temporária ou permanente, 

dependendo da exposição. 

Pergunta - Todor pergunta, o que aconteceu com a Terra e os terráqueos 3600 anos atrás, na última visita de 

Nibiru? Como a vida na Terra sobreviveu? 

 

- Todor, as passagens anteriores de Nibiru, era muito catastrófico. Na última passagem, ele causou os desastres 

que culminaram em "Êxodo" citados em suas antigas escrituras e o declínio da civilização egípcia. Todas as 

civilizações antigas da época tinham um grande complexo de túneis e instalações subterrâneas, e todas as suas 

construções eram em rocha sólida para impedir a radiação. Sempre guiado pelos "deuses". Maias, incas, astecas 

nas Américas do Sul e Central, Hopi na América do Norte, entremuitas outras culturas da Ásia, todos 

elesmantinham instalações subterrâneas para sobreviver aos cataclismos anunciados a seus líderes espirituais. A 

natureza se recupera facilmente quando deixada sozinha, foram introduzidas espécies da fauna e o planeta 

continuou seu curso de desenvolvimento pela última etapa como um assentamento, terminando agora com todos 

vocês como testemunhas. 

Q - Um amigo pergunta em que podemos acreditar? Ciência, religião, governo? Quem pode nos apoiar nestes 

tempos? 

- Amigo, cientistasàs vezes perdem grande parte da encarnação dedicada a um projeto em particular, trancado 

em seus laboratórios, alguns dispostos à fama, outros que desejam se posicionar ou lucrar, e pouco altruísmo para 



 
176 

a humanidade. Ou seja, existem cientistas e cientistas. O mesmo na religião, há a pura intenção de lutar para 

reduzir a ignorância e o sofrimento, e os fanáticos que querem politizar e manobrar a ignorância. Existem 

religiosos e religiosos. Dizem em seu planeta que, se algum político é muito bem-intencionado, tem apenas dois 

caminhos a seguir: transformar uma política corrupta ou deixar a política, ou seja, existe apenas um tipo de 

política! Em conclusão, em seu estágio atual de desenvolvimento social existem dois lados da moeda para tudo, 

exceto a política.De fato, vocês terão apenas um ao outro, aqueles que querem paz e respeitam as diferenças, 

devem se juntar aos que podem ajudá-lo nessas situações de emergência sem se deixar levar pelo seu "governo" 

para onde quer que esteja, esperando os reforços que pode vir da nossa parte quando a poeira baixar. 

Q - Maya pergunta, Mythi O que você faria para convencer (com evidências) um cético de que uma anã marrom 

está se aproximando, sabendo que isso é praticamente impossível em tão pouco tempo ou que todos na Terra já 

teriam percebido isso? 

- Maya, se alguém nos observatórios instalados nos quintais ou nas montanhas não o viu até agora, não significa 

que seus governos não estejam seguindo. O telescópio WISE permanece ativo, mas transmitindo apenas 

frequência militar. Os telescópios da Antártica também foram instalados principalmente para acompanhar a 

chegada da estrela anã que se eleva em um ângulo que só é visível a 90 graus de latitude sul. Atualmente, ele está 

subindo em direção ao sol e em breve será visto em quase qualquer latitude na Terra.Eu Se nada puder convencer 

alguém, você ficará convencido.  

Amigos, notei nesses meses de conversas que os terráqueos serão uma boa comunidade nova, alguns de vocês 

têm muito discernimento, são sentimentais e, na maioria das vezes, apaixonados. No contexto certo, as 

possibilidades de desenvolvimento cultural e tecnológico serão desenvolvidas rapidamente. As leis do universo 

não são tão complicadas quanto parecem na terceira dimensão. Você desenvolveu ao longo do tempo, romances 

relacionados a realidades interdimensionais, viagens às camadas do tempo, céu, inferno e purgatório, todos 

produtos de mentes ansiosas por desenvolvimento. Isso denota uma grande imaginação para se adaptar 

facilmente a novas idéias e novas realidades no relacionamento com muitas situações bizarras que você conhecerá 

ao lidar com todos os tipos de seres estranhos que habitam essa terceira dimensão. Existem centenas de níveis de 

realidades virtuais, lugares onde nem tudo é o que parece, mas o que os outros querem que apareça. Ainda há 

muito a aprender, tudo na terceira dimensão. Milhares de anos de conhecimento ainda a serem assimilados, você 

ainda não tem idéia do que o espera. Você está longe de "outras dimensões" ou "universos paralelos", tudo isso é 

uma história a ser decifrada nos próximos 20.000 anos. Ao passar por essa fase de descoberta de quem você é e o 

que faz aqui no universo, tudo se tornará mais lógico e sua mente se concentrará automaticamente nos esforços 

para o que realmente importa, no seu desenvolvimento pessoal de corpo e alma. Na sua conjuntura atual, você 

ainda está se concentrando em si mesmo, não sintonizado com o universo, como será nesta próxima fase que deve 

experimentar o que está pronto para isso. De lá, você perceberá que ninguém é dono de nada no universo; tudo é 

uma troca em que todos procuram estar bem com os outros, pois isso ajudará quando você mais precisar. Você 

pode se sentir bem em comer à sua mesa no conforto de sua casa, sabendo que seu vizinho está com fome e 

dormindo ao ar livre? Bem, admita ou não, é isso que acontece na sua sociedade atual, onde você pode sentir-se 

mal ao pensar sobre isso, mas não tem iniciativa de fazer algo a respeito. Quando a injustiça social começa no 

topo dos teus governantes, sabe-se que corrompe as pessoas que desacreditam isso, pois os cidadãos comuns 

podem fazer algo para mudar o contexto das coisas. Portanto, uma sociedade justa começa com um governo 

justo. Estamos aqui porque nossas sociedades já estão em equilíbrio; temos justiça e liberdade para nos 

desenvolver, para que possamos doar nosso tempo e esforços para ajudar sociedades como a sua a se desenvolver 

adequadamente. Um dia, sua sociedade fará o mesmo pelos outros, e todos terão um objetivo no 

desenvolvimento de nosso universo. Lembre-se do seguinte: o planeta Terra ou Tiamat passará para uma nova 

faixa de frequências, independentemente da passagem da estrela anã ou não; portanto, todos os sete bilhões de 

pessoas serão redistribuídos para seus devidos lugares na escala de desenvolvimento por todos os meios que são 

predeterminados pelas leis da natureza que governam a harmonia e o equilíbrio que mantêm o universo em 

movimento. Essas leis são imutáveis, você pode tentar retardar seus efeitos há algum tempo, mas só está 

desperdiçando um valioso tempo de desenvolvimento. Tudo no universo para existir deve corresponder ao seu 

oposto, explicando, um próton tem uma carga positiva somente se houver seus opostos (elétrons) com uma carga 



 
177 

negativa. Uma diferença potencial para existir requer duas referências. A diferença de potencial entre dois planos 

define a quantidade de energia quântica disponível entre os dois planos como um capacitor a vácuo. A 

multiplicação ou o excesso da energia quântica gerada pelo espaço entre os planos flui para alimentar esses 

mesmos planos que a mantêm, através dos chamados buracos negros. O universo é estabilizado, como um grande 

gerador perpétuo, e essa energia quântica é gerada por tudo o que vive e cresce nele. Quando os aviões atingem 

uma carga limite muito maior do que o necessário para equilibrar o sistema, causa o chamado "big bang" ou uma 

explosão de energia como uma descarga profunda no seu lado oposto, iniciando a expansão de um novo universo, 

paralelo ao original que deu à luz e assim por diante. Este é um exemplo de conhecimento que não traz nenhum 

efeito prático à sua realidade, portanto, em termos de conhecimento; tudo deve acontecer no momento certo 

para ter algum valor real. 

 

Vídeo 55 
 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cinco e cinco - 31 de julho de 2011. 

 

Pergunta - Maya pergunta, se nada acontecer nos próximos 30 dias em relação ao campo de visão do suposto 

"objeto celeste", você deixará de "canalizar" sua sabedoria para os terráqueos? 

 

- Veja Maya, se nada acontecer, será porque algo aconteceu. Se a Comunidade Galáctica resolvesse mudando a 

trajetória da estrela anã, o que parece altamente improvável, isso poderia mudar os fatos. Eu poderia estar 

fazendo com você uma experiência para meus registros medirem seu grau de evolução comportamental, antes de 

uma catástrofe iminente, que neste momento também não é o caso. Portanto, se nada acontecer sem motivo 

responsável, posso parar de responder a perguntas, se for o melhor para você.De qualquer forma, minha missão 

aqui está quase terminada, mas devo participar dos primeiros contatos entre nossas civilizações. Mas, esteja 

preparado para não ser pego de surpresa pelos eventos deste fim dos tempos. 

Q - Soren pergunta, wO que acontece se o cometa for apenas um cometa e nenhuma estrela anã aparecer? Todo 

mundo vai olhar para o próximo site de informações que fala de uma transformação futura iminente? 

 

- Soren, de acordo com as notícias, o corpo (núcleo do velho planeta) que precede a Estrela Anã acelerou bastante 

na aproximação ao Sol, porque não é um cometa comum, é maciço como uma Anã Marrom com um campo 

gravitacional grande e forte , e é acompanhado por algumas naves espaciais menores. O primeiro a aparecer no 

início de setembro é esse corpo celeste.Você irá poderá visualizar a partir de setembro essa abordagem e estará 

pronto para tomar iniciativas para sua preparação para os eventos seguintes.Emite uma luz, forte e azul que todos 

podem ver. Depois dessa passagem tão perto da Terra, em outubro e novembro, ele estará fora dos trilhos pela 

força gravitacional da Terra e se perderá no espaço. Você pode considerar o Kachina Azul.Seu campo 

gravitacionalcausará grandes mudanças no planeta, e alguns asteróides no cinturão de asteróides serão atraídos 

por ele no início da passagem e poderão atingir a Terra em sua região do Oriente Médio. A estrela anã não 

acelerou tanto quanto a pseudomaciço "cometa", e deve ser visto em sequência com alguns meses de diferença 

como o Kachina Vermelho. Não sabemos se os krulianos ou a Comunidade Galáctica têm algo a ver com esse 

comportamento, mas descobriremos qual o momento exato dessa mudança de Parece que a diferença na 

abordagem de aceleração é uma relação natural entre a concentração de massa, a inércia e a intensidade da força 

do campo gravitacional de cada uma em relação ao Sol. O cronograma de eventos permanece inalterado. para 

esta passagem porque os efeitos são aqueles previamente previstos, aumento da atividade vulcânica, clima 

imprevisível, grandes mudanças nas correntes oceânicas, redes de energia e satélites desativados, tudo entre 

setembro e dezembro deste ano.Durante 2012, os fenômenos atmosféricos e os ajustes tectônicos do planeta 

continuarão se estabilizando, o que culminará na mudança definitiva de polaridade da grade geomagnética em 

dezembro de 2012. No ano de 2013 começará a restauração das principais comunidades a serem reconstruídas e 

adaptadas para essa nova realidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o-idqvcL6w&list=PL367DBA4B8836F09B&index=56
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Q - José pergunta, Mythi, é verdade que Nibiru pode ser transportado em segundos? A chegada de Nibiru ainda 

não foi decidida? Se sim, por que eles fariam isso? O senhor Anu Community Galáctica é o líder? Esta entidade é 

membro da CG ou de uma raça guerreira? 

- José, como acabei de explicar, órbitas e velocidade podem ser alteradas quando existe um estudo minucioso de 

todas as possíveis consequências a curto, médio e longo prazo. Não existe esse conceito de transferência 

instantânea de corpos celestes. Não há senhor Anu, o conselho da Comunidade Galáctica não é chefiado por uma 

única pessoa, é um consenso majoritário de representantes de todos os afiliados. É certo que existem mais 

sociedades bélicas do que outras, mas hoje essas forças são usadas para proteger o conjunto comum contra 

agressores. Existem várias associações de raças descendentes de insetos e algumas raças de reptilianos que não 

aceitam as regras de coexistência das comunidades galácticas mais humanóides. Nessas associações paralelas, 

algumas delas, com poder de fogo suficiente, freqüentemente causam grandes problemas em sistemas solares 

inteiros. 

Q - Um amigo pergunta: Mythi, Betelgeuse, o sol na constelação de Órion está prestes a explodir, conforme 

anunciado pela NASA para 2012? 

- O sol que você chama Betelgeuse na constelação de Órion explodiu muitos séculos atrás, você só perceberá isso 

daqui a 38 anos. A questão da desinformação é crucial para a criação de uma realidade virtual por suas elites para 

obter o maior tempo possível, impedindo sua organização para eventos futuros. 

Q - Chuck pergunta, Mythi, quando sua espécie pousará e informará aos humanos que há outra vida no espaço? 

Quando nossos governos não existirão e poderemos correr livres no planeta? Que nível de frequência é um ser 

humano quando se importa mais com os bens do planeta do que com outros seres humanos? 

 

- Chuck, as raças humanóides que são amigas desta colônia, devem estar presentes durante os principais eventos 

do final do ano e durante a mudança para áreas onde você acha que elas devem ser ideais para a sua mudança. 

Você pode ter certeza de que haverá campanhas remanescentes do seu governo contra nosso contato, alegando 

más intenções em nossas ações, inclusive forjando ataques e extermínio de pessoas que tentam dirigir a 

população contra nós e levá-las a campos de detenção previamente definidos para a triagem de a população 

sobrevivente. Esse era um assunto que eu gostaria de abordar mais, mas esteja preparado para uma grande 

campanha alegando os alienígenas perigosos. Não se engane com as elites na tentativa de reduzir a população; 

todos os estrangeiros que tentam entrar em contato com você nesses eventos, as corridas são amigáveis e 

supervisionadas pela Comunidade Galáctica. Os atuais líderes do planeta são na sua maioria fantoches do sistema 

imposto pelas elites; muitos deles não concordam com a situação, mas não têm personalidade forte o suficiente 

para abandonar suas posições. Essas pessoas de mente fraca certamente estarão fora da nova faixa de 

frequências do planeta e não estarão mais aqui na próxima geração. Veja, você só precisa de uma gota de veneno 

para contaminar um copo cheio de gotas de água. A nova Terra filtrará todos esses venenos em potencial e fará o 

fluxo com água limpa. você só precisa de uma gota de veneno para contaminar um copo cheio de gotas de água. A 

nova Terra filtrará todos esses venenos em potencial e fará o fluxo com água limpa. você só precisa de uma gota 

de veneno para contaminar um copo cheio de gotas de água. A nova Terra filtrará todos esses venenos em 

potencial e fará o fluxo com água limpa. 

 

Q - Jack pergunta, é esperado um grande terremoto no norte do Japão, magnitude 8,9 ou 10. Você sabe quando 

isso acontecerá? 

- Jack,até o final deste ano, a interação gravitacional causará muitos movimentos tectônicos no planeta. É difícil 

estimar datas precisas porque muitas variáveis são adicionadas a esses eventos. O Japão é um lugar densamente 

povoado e a região mais crítica do planeta no momento. O Japão pode perder grande parte de seu território; a 

partir de meados de agosto, a situação pode se tornar catastrófica a qualquer momento. Aproveitando a questão, 

o território norte-americano está prestes a sofrer grandes mudanças nesse mesmo período, e isso desencadeará 
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um processo de caos em toda a América do Norte, envolvendo também o Caribe e a América Central. Europa, Ásia, 

Oceania, América do Sul e pólos serão afetados na sequência de eventos. 

Q - Rose pergunta, Mythi, a gravidade é uma enorme fonte de energia. As pessoas o desenvolveram apenas para 

serem ridicularizadas e desaparecerem. Você sabe do que estou falando? 

- Sim Rose, a interação da gravidade é o que mantém tudo em equilíbrio no universo. Quando você tem a técnica 

certa e os materiais certos, pode usar a gravidade para criar dispositivos que possam funcionar continuamente, 

gerando força motriz limpa e gratuita. A gravidade que mantém o equilíbrio dos sistemas é a chave para a 

espaçonave em movimento. A interação com os campos gravitacionais é a alavanca que transmite o controle 

unipolar magnético, que conduzirá as grandes naves pelos sistemas solares. Quando você deseja mover uma 

espaçonave de um planeta para outro em um sistema solar, ela usa os túneis da energia gravitacional, que 

mantém os planetas conectados entre si. A velocidade obtida é a mais alta possível nesses túneis. Apenas como 

exemplo, nossa espaçonave de serviço pode viajar da Terra para a lua através do túnel de energia gravitacional 

em quatro minutos. Seus governos têm em estoque muitas dessas tecnologias, mas são informações classificadas. 

Eles pretendem usar em outro contexto econômico, porque se usassem no contexto atual, causariam uma perda 

de controle de suas elites que dominam o atual parque industrial. 

Mensagem para todos: 

- amigos você éum grupo interessado em ser informado sobre essa crise já afeta o planeta e os vivos desde o ano 

passado. Esta crise passará por um período de caos, apenas os preparados compreenderão e aceitarão os eventos 

conscientemente. Existem aqueles que temem esses tempos de mudança e outros que parecem a única maneira de 

o planeta ser curado física e espiritualmente. A mudança é inevitável, você terá como grupo um papel ativo na 

conduta de todos que puderem ouvir suas orientações. Depois que os sintomas se tornarem claros para a 

população em geral, o papel de você começará a fazer sentido e poderá ser uma diferença para os outros.A sua 

vulnerabilidade sem comunicação ou energia elétrica nas regiões mais afetadas da região dependerá de sua 

preparação para essas situações sem desespero. Meu conselho é que você faça uma lista onde você pode comprar 

os itens necessários para manter a essencial para a sobrevivência longe das grandes cidades. Não é necessário 

executar, faça-o apenas ao visualizar os fatos realmente acontecendo. Ao relatar algo visível no céu, você terá 

alguns dias para o colapso do sistema monetário, para que você possa organizar rapidamente a lista previamente 

organizada, composta por itens como um pequeno gerador, combustível, fogão elétrico, ferramentas e 

implementos, iluminação de materiais, lanternas e baterias recarregáveis, isqueiros descartáveis, medicamentos 

como analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos e todos os alimentos de longo prazo que você pode 

armazenar.Tente compre grãos não transgênicos porque eles estão sendo deliberadamente modificados para 

causar esterilidade. Tente obter uma comunicação de rádio e antena que possa ser instalada no seu veículo ou no 

seu local de refúgio para se comunicar com outros grupos. Tenha cuidado no uso de rádios, pois os grupos 

insurgentes saberão sua localização para tomar posse de provisões.Usarrádios somente quando tiver certeza de 

que suas autoridades não estão procurando grupos de pessoas em sua região. Não esqueça de levar seus 

pequenos computadores e discos com informações sobre sua cultura, seus costumes locais, informações sobre o 

planeta antes que as mudanças sejam exibidas para as novas gerações; é muito importante para o resgate da sua 

cultura. 

Você está aquino planeta por razões pré-definidas, não é mera coincidência que você tenha sido escolhido para 

participar de tudo isso, imagine que sua participação nesta passagem da Era do planeta estará em seu currículo 

por toda a eternidade. O período em que a Terra atingiu a maturidade e equilibra a aura e entrou em contato com 

seus companheiros criaturas do universo. Durante esse período, você experimentará os excessos de seus governos 

corruptos, sofrerá pelo sofrimento de seu povo, assimilará os conceitos de tudo o que não é ideal para uma 

sociedade justa, que sabe que você está sendo preparado para liderar o renascimento e implementação de esses 

ideais forjados pelo ferro e pelo fogo em suas consciências para se tornarem líderes sociais e conselheiros 

conscientes, em suas futuras encarnações neste novo contexto. 
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Vídeo 56 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto e seis - 03 de agosto de 2011. 

 

Q - Mythi, Maya, Paul e alguns outros amigos estão perguntando sobre mais detalhes sobre Elenin e a Estrela dos 

Anões, você poderia esclarecer esse assunto? 

 

- ok amigos; vamos ser um pouco mais específicos. 

 

Cometa Elenin (Kachina Azul)  

Tipo: Núcleo sólido com diâmetro médio 4,5 km (2,8 milhas). 

Coma: poeira e gases com 74.000 km de influência de densidade. Depois de atravessar o cinturão de asteróides, a 

captura de mais material (asteróides e poeira) aumentará o diâmetro do coma por aprox. 100.000 km (62.500 

milhas). 

Velocidade média: 53.700 milhas por hora. 

Proximidade com a Terra: aprox. 37.500 milhas em outubro / 2011. 

 

Estrela Anã - Nibiru (Kachina Vermelho)  

Tipo: Sistema solar com seis planetas principais em órbita, com um diâmetro total de aprox. Distância de 

condução: 170.000 km (106.000 milhas). 3,5 x massa de Júpiter. 

Velocidade média: 22.000 milhas por hora. 

Proximidade com a Terra: aprox. 10.800.000 milhas possíveis durante novembro de 2011. 

 

Acreditoque as restrições fornecidas pelos krulianos na Estrela Anã semanas atrás liberaram literalmente o núcleo 

do planeta que viajava com sua força gravitacional, que agora se aproxima do primeiro como "cometa Elenin". 

Veja a Comunidade Galáctica não comunica todas as decisões tomadas; comunica apenas os horários dos eventos 

quando eles foram finalmente definidos. Observe que a velocidade média dos dois foi bem diferente na 

abordagem do sistema solar (quase o dobro), então a diferença entre as passagens foi de aprox. 12 meses. A 

velocidade da Estrela Anã Nibiru pode aumentar se houver uma grande reação geomagnética solar em sua 

abordagem, e isso poderia avançar sua chegada a alguns meses ou dias antes de Elenin, bem como mudar sua 

órbita mais próxima da Terra causada pela Terra. vetor resultante do efeito centrífugo em seu perigeu. Com a 

passagem da Estrela Anã, as órbitas de alguns planetas podem ser alteradas no sistema solar, especialmente 

Marte estará mais próximo da órbita da Terra, Mercúrio que pode ser adotado pela Estrela Anã e Vênus, que 

podem ter sua órbita mais próxima para o sol. A Terra pode ter mudado ligeiramente para sua órbita mais 

distante do Sol, que poderia cair em três graus centígrados de temperatura média do planeta. Os krulianos já 

indicaram que o Sol pode ter algumas reações inesperadas perto do seu ciclo de trabalho máximo. Eles estão no 

local, acompanhando de perto os dois eventos, com suas naves espaciais, para tentar minimizar os efeitos, se 

extremamente necessários. Existe a possibilidade da Comunidade Galáctica, permitindo que uma grande nave 

espacial Kruliana, que segue o cometa, passe pela Terra com o campo de invisibilidade desligado, para que a 

população como um todo possa ver a verdade dos fatos pela primeira vez e saiba que estamos aqui. Nosso 

comando votou nessa decisão. As Plêiades estão no local para impedir que extremistas terráqueos tentem lançar 

qualquer ofensiva contra os krulianos, ou seja, naves menores também podem ser visíveis. Isso pode assustar 

muitas pessoas a princípio, mas pessoas como você que conhecem os fatos podem ajudar outras pessoas a 

entender o que realmente está acontecendo. Você está sendo informado e isso também é uma responsabilidade 

social que você está recebendo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar assistindo e continuar informando 

sobre isso. isto é, naves menores também podem ser visíveis. Isso pode assustar muitas pessoas a princípio, mas 

pessoas como você que conhecem os fatos podem ajudar outras pessoas a entender o que realmente está 

acontecendo. Você está sendo informado e isso também é uma responsabilidade social que você está recebendo. 

Vamos ver o que acontece. Vamos continuar assistindo e continuar informando sobre isso. isto é, naves menores 

também podem ser visíveis. Isso pode assustar muitas pessoas a princípio, mas pessoas como você que conhecem 

https://www.youtube.com/watch?v=DO2pJUWlidI&list=PL367DBA4B8836F09B&index=57
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os fatos podem ajudar outras pessoas a entender o que realmente está acontecendo. Você está sendo informado e 

isso também é uma responsabilidade social que você está recebendo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar 

assistindo e continuar informando sobre isso. 

 

Q - Um amigo pergunta, Mythi, enquanto nosso planeta continua a desestabilizar devido aos efeitos mencionados 

nas declarações anteriores, e as elites estão alimentando o fogo através da desinformação, você esperaria ver 

uma aliança entre os reptilianos e seus pardos que estão trabalhando com o elites para, como devo dizer, iniciar 

uma guerra ou invasão falsa contra nós? Fazer isso desenvolveria o ódio do humanóide contra todos os seres não-

terrestres e aumentaria a base de poder dos elites. Estaríamos por nossa conta até a poeira baixar? 

 

- Amigo, como expliquei no passado, os aliados reptilianos de sua elite atual não participarão diretamente de 

nenhum genocídio. Eles podem até fazer representações com seu ofício, mas quem desencadeará atos de possível 

exceção será o seu governo. Os reptilianos não querem passar pelo escrutínio da Comunidade Galáctica porque 

não podem, de forma alguma, interferir diretamente com os humanóides no planeta, para não serem 

politicamente como têm feito no papel de "convidados". Sabemos que esse tipo de cenário será criado pelo seu 

governo porque eles já tinham técnicas holográficas avançadas com os cientistas reptilianos para fazer esse tipo 

de "apresentação". Mas as pessoas no planeta logo perceberão quem é quem no contexto de sobrevivência e 

reorganização. Os atos do seu governo não passarão despercebidos e isso gerará uma grande revolta em seus 

concidadãos. Logo todos perceberão contra quem devem se defender. No curto prazo, seu governo tentará fazer 

um desarmamento forçado da população e fechar seu comércio de armas e munições para evitar resistência. Toda 

a sua comunicação pessoal será censurada e sujeita à localização. Os direitos civis serão revogados, bem como a 

livre circulação de veículos. Só terão direito a alimentos, remédios e hospedagem aqueles que concordarem com 

"vontade livre e espontânea" ficarão sob a "tutela" do governo, em locais de "confinamento". Inicialmente, você 

deve dar os primeiros passos por si mesmo. Só podemos anunciar nossa ajuda quando for determinado que a 

situação de grupos individuais está fora de controle. Em muitos casos, podemos nos confrontar com suas forças 

militares para impedir o extermínio indiscriminado de populações isoladas ou cercadas. Acredito que as ordens 

serão claras para proteger a população restante. 

 

Q - Mary pergunta, Mythi, estou confuso sobre a ordem dos eventos. Quando a Ejeção de Massa Coronal pode 

ocorrer? Como saberemos? 

- Maria, as reações e as ejeções da massa solar são o resultado do desequilíbrio do campo geomagnético do sol 

quando magneticamente influenciado por corpos maciços. Isso causa buracos literalmente entre as linhas do 

campo magnético solar, liberando espaço para a grande quantidade de energia irradiada. Quando o intruso de 

objetos está entre a Terra e o Sol, atrai para ele as labaredas solares, pois serão ligadas ao sol através de um túnel 

de força gravitacional, que forçará esse objeto a fazer a curva resultante no ápice de sua órbita. Apenas como 

exemplo, se você estivesse correndo e segurando um arbusto para fazer uma curva rápida, arquearia o arbusto em 

sua direção enquanto o seu peso inercial é absorvido por ele quando ele reage na direção oposta, certo? No caso 

do Sol, uma parte dessa força causa uma perda de massa por ejeção na direção da força agressora. A Terra será 

exatamente a região onde essa força é maior, o ápice da curva da órbita, portanto será o alvo dessa ejeção de 

energia. Essas explosões de energia que levam horas para chegar, não serão um problema sério para o qual possa 

ocultar o sol, mas no caso de satélites, redes elétricas e eletrônicos, serão fatais. 

 

Q - José pergunta, wDevemos tomar um banho de radiação de nêutrons e, em caso afirmativo, como podemos 

nos proteger? Dizem que a radiação apaga ou prejudica nosso raciocínio por um período indeterminado de tempo, 

ou indefinidamente, é verdade? Além disso, existem outros indicadores que aconselhariam a Internet a parar de 

funcionar gradualmente a partir de março de 2012. Você sabe algo sobre isso? 

 

- José, haverá uma grande chuva de radiação com a aproximação de Dwarf Star. A partir de janeiro, seus satélites 

serão eliminados, para que a Internet não funcione, pois os satélites estão sendo destruídos. Muitos de seus 

satélites perderão suas órbitas agora, durante a aproximação de Elenin. A radiação da Dwarf Star adicionada às 
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explosões solares começará a afetar outros satélites a partir do final de janeiro de 2012. De fato, a radiação 

diminuirá apenas no final de 2012, no início de 2013. Os seres humanos protegerão mais durante o dia e serão 

mais ativos à noite . Foi por isso que as elites forneceram bancos de sementes, pois a flora e a fauna sofrerão 

muito nessa situação e quanto falta. Essa radiação é como um microondas; ele pode literalmente afetar o cérebro 

por aquecimento interno e desativar muitas funções, será importante manter-se bem protegido do sol durante as 

explosões solares detectadas com antecedência. Quando sentir o sol queimando na pele da mão, não exponha o 

resto do corpo. 

Q - José pergunta, você poderia informar o quão severa seria a trilha de meteoritos, que seriam desassociados, da 

estrela anã; uma vez que atravessa a Terra ser? Quanto tempo levaria esse bombardeio à Terra? 

- José, a trilha de meteoros ocorrerá nas duas ocasiões, com Elenin este ano e a Estrela Anã no próximo ano. Nos 

dois casos, quando passam pelo cinturão de asteróides, espalham muitos meteoros. Como o Dwarf Star é um 

sistema de grande volume, causará um grande ataque em seu caminho. O grande problema é que seus governos 

usarão isso contra as pessoas, alegando o choque de meteoros, as ações planejadas anteriormente. Esteja em 

alerta. 

Q - Silver pergunta, por que a Terra é chamada Tiamat, enquanto esse é o mesmo nome da Deusa Babilônica do 

Oceano e também se refere ao Monstro primordial do Caos. Essa história está relacionada ao motivo pelo qual 

nosso planeta é chamado assim? 

- A prata, de acordo com nossos registros, é assim chamada desde os dias da formação dos oceanos, quando a 

água era transportada aqui através de portais. Quando os oceanos foram formados, ela ficou conhecida como 

Tiamat, cujo som de fala significa "água grande" em algumas línguas estrangeiras.. Este nomefoi passado para 

tuas culturas antigas por muito tempo por visitantes do espaço sideral que eram considerados "deuses", então 

eles adotaram o nome Tiamat ao Deus dos Oceanos. Eu não sei sobre a referência "Monster of Chaos" de onde 

veio. 

Pergunta - Millipea e alguns amigos perguntam, vários locais afirmam que a Índia e os dois terços ocidentais da 

Austrália serão empurrados para o fundo do mar no momento da mudança de pólo. Você pode confirmar e como 

essas pessoas devem se preparar para esse evento? 

- Amigos, todas as áreas costeiras do planeta sofrerão as influências do aumento dos oceanos. Algumas regiões 

tectônicas, em particular, descerão a centenas de metros em relação a outras regiões que serão elevadas em 

relação ao nível do mar. As placas tectônicas estão flutuando no magma, se uma delas levantar outra pia para 

igualar a pressão. Dependendo da pressão gravitacional que pode ser exercida pela aproximação de Dwarf Star, o 

fundo do oceano aumentará à medida que a superfície da terra afundar, como já aconteceu muitas vezes na 

Antiguidade, grandes civilizações afundaram no oceano. Existem cidades inteiras, templos, pirâmides, muitos 

edifícios antigos, sob seus oceanos. Não posso passar essas previsões para você, porque existem centenas de 

variáveis que irão interagir entre si nesses eventos, e seria minha culpa tentar esse tipo de previsão sem uma 

certeza de todas as variáveis envolvidas. Meu conselho é "ser prático"; se você observar tendências em solos 

frágeis, pouca diferença no nível do mar e proximidade a áreas vulcânicas, tente o máximo possível, evitando 

essas áreas. 

Vídeo 57 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto e sete - 11 de agosto de 2011. 

  

Obs .: - Amigos, estamos ajudando com muita atividade os Arcturianos e algumas de nossas naves espaciais estão 

apoiando a frota Pleiadeana concluindo outras medidas em pontos estratégicos. Talvez eu possa aparecer com 

menos frequência, mas sempre estarei à disposição para mantê-lo informado sobre os eventos. Tudo no universo é 

muito dinâmico, uma pequena variável pode alterar significativamente o resultado de uma equação. Espero que 

https://www.youtube.com/watch?v=qgQ_AjyTgd0&list=PL367DBA4B8836F09B&index=58
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tenham certeza de que existem muitos irmãos torcendo por esta nova sociedade e doando tempo e esforço para 

que seu planeta azul entre em um novo clima de paz e desenvolvimento. Sempre que vir uma nave espacial 

pairando, tenha certeza de que eles são amigos que em breve entrarão em contato direto com você. 

 

Q - Mythi, alguns parceiros perguntam, você pode dizer como está o movimento de intrusos no sistema solar 

hoje? 

 

-Bem, como você sabe, o núcleo chamado "Elenin" Blue Kachina já está muito perto do sol. Seu coma reuniu 

material suficiente do cinturão de asteróides e o diâmetro aumentou para 180.000 km. O coma do cometa ativo 

aumentou para 120.000 km para adicionar muito material na passagem pelo cinturão de asteróides, o restante 

são gás e vapor. Veja, as peças maiores e os meteoroides grandes vêm do núcleo e 56.000 km, o micrometeor, 

rochas de até 2 polegadas formam uma camada densa entre 56.000 e 90.000 km, areia e poeira formam a camada 

de 90.000 a 120.000. O resto do coma pode variar bastante, mas serão apenas gases e vapor. Os satélites que 

estariam sujeitos a essa chuva de partículas em alta velocidade serão literalmente destruídos. Alguns dos maiores 

meteoros podem ser atraídos pelo vetor resultante da atração gravitacional da Terra e da Lua. A possibilidade de 

um corpo celeste superar o arrasto atmosférico e atingir a superfície do planeta é diretamente proporcional à sua 

densidade de massa. Um meteoro grande, mas de baixa densidade, queima completamente em pedaços e se 

desintegra na atmosfera, mas um meteoro de alta densidade mineral, queima suas camadas superficiais e atinge 

a superfície quase intacta, causando uma onda de choque maciça. Várias naves espaciais estarão à procura de 

tentar interferir em casos de choque com grande risco de extinção em massa. Se você vir luzes piscando em sua 

atmosfera superior, elas podem ser causadas por naves espaciais destruindo os grandes meteoros com raios de 

energia. Dada a instabilidade do sistema gravitacional nesta passagem e alinhamentos,amplaterremotos podem 

ocorrer com 70% de probabilidade. Nos outros 30% de probabilidade, podem ocorrer tremores generalizados, 

deslizamentos de terra e aumento da atividade vulcânica inevitavelmente no Japão, e várias regiões já 

extremamente vulneráveis. Toda essa massa começará o redirecionamento das explosões solares cada vez mais 

em direção à Terra desde o final de setembro até meados de dezembro. A alta radiação solar pode ser evitada 

com a sombra protetora de ladrilhos de argila ou lajes de um piso superior. Não há necessidade de fugir para 

cavernas ou para o subterrâneo se você tomar a precaução de não sair ao sol devido à incidência dessas explosões 

solares. Dependendo da sua posição geográfica no planeta, ele pode ser visto hoje com telescópios comuns perto 

do Sol, assim como a Estrela Anã Kachina Vermelha é visível perto da órbita de Júpiter. No início de setembro, 

pode ser visto a olho nu. A estrela anã Kachina Vermelha, poderia acelerar em escala logarítmica, na região da 

eclíptica entre as órbitas de Júpiter e o sol, depois de cruzar o cinturão de asteróides. Deverá acelerar em breve se 

a Comunidade Galáctica não interferir mais com o pequeno sistema solar de Dwarf Star.Os principais efeitos que a 

passagem da Estrela Anã causará ao planeta serão uma grande atração sobre os oceanos. Além de realinhar 

placas tectônicas instáveis, a maré aumentará em sua tangência gravitacional com uma altura média de 300 

metros. Na pior das hipóteses, se a aceleração do sistema estender o cume de sua eclíptica e isso o aproximar 

ainda mais do planeta, a altura do maremoto pode chegar a 800 metros em alguns momentos, tudo dependendo 

da posição da lua neste contexto.Como um terceiro efeito, seo vulcanismo aumenta excessivamente a quantidade 

de cinzas na atmosfera que pode diminuir os efeitos da radiação solar, mas, em troca, diminuirá em até 25 graus 

centígrados a temperatura média do planeta. Em alguns lugares distantes do equador, as temperaturas podem 

cair para níveis extremamente baixos. Isso pode ter sérias conseqüências para as comunidades que provavelmente 

permanecem sem energia. Portanto, o melhor lugar para se estar é onde você pode contar com árvores ou 

florestas que poderiam fornecer material para aquecimento durante esse período. As cidades serão armadilhas 

mortais e serão alvo de prisão das milícias em locais mantidos pelos governos para triagem.o quartoO efeito é o 

reposicionamento do ângulo do eixo de rotação do planeta em relação ao eixo do Sol, o que causará uma 

conseqüente mudança de posição do polo geográfico combinada com a mudança dos polos magnéticos pela 

passagem da energia solar. sistema para o hemisfério "sul" ou cruzando o equador galáctico. Com esses efeitos, a 

duração do dia pode ser reduzida de 24 horas para 18 ou prolongada por até 30 horas. Isso depende de mais de 20 

variáveis interagindo entre si, portanto, é impossível prever neste momento. 
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Q - Dylan pergunta, em algum momento você diz (e cito): "... As culturas que deram seus genes para se 

desenvolver aqui não têm responsabilidade por suas sementes. Elas não foram abandonadas, foram plantadas". 

Bem, como você sabe, depois que um fazendeiro planta suas sementes, ele deve cuidar delas, até que produzam 

frutos, certo? 

 

- Dylan, uma comparação com as sementes talvez não tenha sido a mais sábia. Imagine que os peixes foram 

lançados no oceano. A diferença entre humanóides com inteligência e livre arbítrio com sementes e peixes são 

apenas essas qualidades primárias. Por esse motivo, o semeador não precisa cuidar das sementes; eles têm que se 

desenvolver por conta própria. Quando os humanóides foram introduzidos como colônia no planeta, foram 

frequentemente visitados por emissários que traziam "ensinamentos" ou diretrizes (água para suas sementes) 

para promover o crescimento de uma cultura inteira. O resultado final depende da qualidade intelectual; a 

semente se desenvolverá por si mesma. 

 

Q - Heinz pergunta, quando este planeta (Tiamat) até o nível "1" no final de 2012, o que acontece com Marte? 

Continue no "0" ou suba muito junto com todo o "nosso" sistema solar. A "Elite" busca refúgio em Marte, o que 

acontecerá com eles em 2012 e seus "amigos" Reptilianos e Grays? Você explica que o reinado dele (a "Elite") na 

Terra terminará ... e Marte? 

 

- Heinz,O planeta Terra está sendo promovido. É o único planeta em seu sistema solar a atingir o nível "1". O 

planeta Marte agora formará sua própria faixa de frequência, tornando-o habitável. Dependendo do tipo de 

sociedade que se formará, há a frequência inicial do planeta. Possivelmente Marte deve continuar no nível 

colonial por um longo tempo. A harmonia é o estabilizador de frequência mais alta; depende diretamente da 

sociedade em questão. A Terra possui uma porcentagem da população de terráqueos que praticamente salvaram 

o planeta até essa grade. Talvez para você identificar a necessidade e o motivo da limpeza cósmica, haverá agora. 

 

Q - Mythi, você diz que os humanos foram inicialmente trazidos aqui de outros locais para colonizar a Terra, e se 

eu entendi direito, nem todos os humanos vieram dos mesmos locais. Significando que os humanos não se 

originaram no planeta Terra, certo? Mas, nesse caso, como explicar que, comparando testes de DNA de milhares 

de humanos de todo o mundo (de africanos, europeus ou asiáticos etc.), o resultados mostram que todos nós 

compartilhamos o mesmo DNA, portanto, as mesmas origens? Além disso, como é que a diferença entre o DNA 

humano e o DNA dos chimpanzés é tão próxima? 

 

- Dylan, os humanos da Terra vieram de diferentes partes do universo. Essas experiências começaram aqui por 

mais de 190.000 anos com muitas colônias experimentais regionais. Mas veja bem, todo o seu humanóide amável 

tinha uma única origem. Como exemplo, você tem muitos tipos de laranjas; todos são alaranjados, mas 

dependendo do tipo, com gostos e aparência diferentes. Essas variações foram o que aconteceu com o DNA 

humanóide para se adaptar a diferentes contextos de habitabilidade. Os primatas são muito semelhantes aos 

humanóides porque esse era o conceito do corpo físico adotado quando os primeiros humanóides foram 

desenvolvidos para receber a semente da alma individual. Se você examinar seus primatas inferiores puxando 

todos os cabelos, alguns deles são muito semelhantes aos Grays, que também desenvolveram linhagens desses 

mamíferos. Por esse motivo, há um ditado em sua cultura que diz: " A única maneira de aumentar o número de 

seres na quarta dimensão é semear sementes de energia individuais em corpos da terceira dimensão que podem 

literalmente se multiplicar. Este é o verdadeiro significado do ditado em sua cultura existente: "Cresça e 

multiplique". A terceira dimensão é a semeadura da quarta dimensão e foi criada de cima para baixo. Tenho 

agora? Mas é difícil aprofundar um entendimento com você, porque não tem utilidade prática em seu nível de 

desenvolvimento. Você ainda tem muito tempo para se preocupar com as etapas até agora. não tem utilidade 

prática em seu nível de desenvolvimento. Você ainda tem muito tempo para se preocupar com as etapas até 

agora. não tem utilidade prática em seu nível de desenvolvimento. Você ainda tem muito tempo para se 

preocupar com as etapas até agora. 
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Vídeo 58  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo quinto e oito - 18 de agosto de 2011. 

 

Obs .: - Amigos não tenho boas notícias. Como eu disse em nossa última conversa, a Estrela Anã pode sofrer 

aceleração a partir de um determinado ponto de influência do sol. Isso está acontecendo agora, o Dwarf Star "Red 

Kachina" está chegando a um ritmo crescente e pode avançar sua posição em alguns meses. Pode reduzir o tempo 

de chegada de 11 por 6 meses ou menos, tudo depende dessa aceleração causada por uma mudança inesperada 

no comportamento do seu Sol, o que amplificou seu campo gravitacional como se ele estivesse programado para 

receber a Estrela Anã e fornecer velocidade necessário que seu ápice retorne à influência do buraco negro em seu 

ápice orbital oposto ao sol. A estrela anã é muito maior que esse cometa, como comparar um pardal a uma águia. 

Acreditamos que o Dwarf Star não está mais atrasado por Krulians porque sua espaçonave continua a 

acompanhar de perto o Dwarf Star, mas parece não estar fazendo nada para reduzir essa aceleração. A posição 

angular da Terra em relação ao Sol está mudando rapidamente e a Lua pode sofrer uma mancha orbital, 

movendo-se para uma elipse mais pronunciada, dentro de aproximadamente 30 dias. As órbitas mais elípticas 

chegam à lua; as marés serão mais altas em tangências menores, de modo que muitas áreas costeiras serão 

inundadas amplamente. 

 

- Vocês poderão perder o planeta Mercúrio durante essas passagens; o desequilíbrio causado pelo sol pode 

absorvê-lo ou jogá-lo fora de órbita com grandes erupções solares. O campo geomagnético do planeta entrará em 

um estado de extrema fragilidade durante essas passagens, portanto não exposto ao sol após o dia 20 de 

setembro próximo, durante as explosões solares. Você verá as plantas secarem em horas e nada gue é exposto ao 

sol nesses picos que podem sobreviver. Placas tectônicas inteiras podem afundar nos oceanos e a água doce de 

lagos e rios aquecer por energia solar irradiada. Alguns de vocês estão perguntando "Você pode nos dar um passo 

a passo do processo de recuperação do planeta Terra depois que "Kachinas" causou seu dano ", mas isso é uma 

utopia. Não existe essa receita a seguir. Cada caso, cada região, cada grupo terá que resolver seus problemas 

locais nos primeiros momentos. Os amigos que nos forneceram as coordenadas da localização podem nos ajudar 

nesse resgate aos sobreviventes em cada região em que servimos e serão os primeiros a serem contatados. Vamos 

tentar encontrar todos vocês que estão entre os sobreviventes. Você será uma grande ajuda, pois é muito mais 

esclarecido do que a maioria, dos fatos reais. 

Acho que responder a perguntas específicas neste momento dos eventos é, portanto, uma perda de tempo; 

Informarei diretamente os fatos e o possível desdobramento dos eventos à medida que você puder receber dados. 

Estamos extremamente ocupados cobrindo e registrando nossa missão no banco de dados da Comunidade 

Galáctica e parte de nossa frota está ajudando os Arcturianos a abandonar as bases terrestres e submarinas. Uma 

https://www.youtube.com/watch?v=xo_BcgdDfaQ&list=PL367DBA4B8836F09B&index=59
http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ
http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ


 
186 

grande nave-mãe Arcturiana está pairando sobre várias regiões, coletando equipamentos e materiais, para que 

você ouça muitos barulhos estranhos quando esta grande nave estiver ao lado de suas regiões. A CB trouxe uma 

gravação de ruído estranho no território russo em duas cidades e esse é o tipo de ruído gerado pela reverberação 

de um portal aberto para transporte local ao mover equipamentos pesados removidos das bases regionais. 

  
 
 
CB também trouxe algumas cópias de um antigo caderno chamado por você como "Voynich Manuscript", 
encontrado séculos atrás em um idioma estrangeiro para qualquer um que você tenha usado aqui no planeta. 
Bem, este é realmente um achado de sorte. O estudante que perdeu seu livro de anotações pessoais para cerca de 
550 anos atrás pertencia a uma raça de humanóides altos e magros, os Taags, um povo muito gentil que vive em 
Orion. Eles fazem pesquisas botânicas em várias galáxias. Para escrever, ela descreve as plantas encontradas e 
observadas em outros sistemas solares e fez algumas cópias das posições astrológicas de onde essas espécies 
foram catalogadas. O carinho, com o qual ela fazia essas anotações pessoais, deveria ser um trainee em botânica, 
que deve ter ficado muito triste por perder essas anotações. 500 anos atrás, os sistemas de navegação de naves de 
muitas raças não se comunicavam com bancos de dados como hoje, e muito foi anotado ou gravado. Um cientista 
nunca faria esse tipo de anotação botânica, mas sim uma criança em treinamento de campo. As crianças às vezes 
ficam absorvidas com suas descobertas e esquecem as coisas em todos os lugares. Com filhos de outras raças não 
é diferente. 
 
 

http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ
http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ
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http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ
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eu esperopodemos continuar nos comunicando até o final de setembro ou outubro, quando acreditamos que a 

rede do sistema de relatórios começará a desligar. Minhas mensagens serão curtas a partir de agora, mas serão 

em tempo real. De acordo com o seu sistema de frequências de transmissão, simulamos em nossos equipamentos 
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a pedido do CB, do canal marítimo VHF 16 e do canal 7 VHF dos caminhões automotivos. Durante as operações em 

outubro ou novembro, podemos transmitir mensagens para aqueles que estão conectados com esses sistemas. 

Isso não é realmente necessário para resgatar pelas coordenadas recebidas; é possível facilitar a comunicação 

com grupos isolados que podem fornecer referências de onde eles estão. Muitos de vocês perguntam sobre a 

pedra negra da transmissão de ondas cerebrais à distância, dada ao CB e ela se parece com qualquer outra pedra. 

É afinado que é, trabalha especificamente entre duas pessoas para quem foi programado. Ele vai colocar uma foto 

para você. 

 

 

Vídeo 59  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - video five nine - 28 de agosto de 2011. 

 

Obs .: - Amigos, demorei a entrar em contato novamente, mas estamos de volta a esta missão. Nós estivemos em 
Andrômeda por algum tempo depois de ajudar os Arcturianos. Enquanto algumas de nossas naves espaciais foram 
revisadas e nossos técnicos adicionaram alguns novos dispositivos, descansamos alguns dias. Nossos 
teletransportadores podem baixar agora 20 pessoas por vez e podem transmitir diretamente para nossa nave-
mãe sem passar necessariamente pela nossa nave. Com essa técnica de teletransporte redirecionado, nossos 
naves se tornaram mais interessantes do que a maioria. 
 
- Bem, vamos começar a conversar. As notícias não são ruins. A maioria de vocêsestão perguntando sobre um 

prazo próximo para o abrigo, posso dizer é observar a reação das pessoas ao começar a ver algo estranho no céu. 

Seus governos tentarão tranquilizar as pessoas com várias explicações fantasiosas, e a maioria acreditará como 

sempre. De acordo com os cálculos mais recentes, o cometa Elenin acelerou demais e aumentou o potencial de 

força centrífuga, para que ele possa perder muitos detritos que estão trazendo quando começa a se curvar até o 

ápice de sua órbita. Essa diminuição da massa total pode ser benéfica, reduzindo os efeitos gravitacionais em sua 

passagem. Na verdade, você deve se preocupar realmente com a Estrela Anã; acelerou e chegará alguns dias 

depois, durante a passagem do cometa em seu ápice. No caso da massa do cometa enfraquecer durante a virada 

do sol, você terá até o início de outubro para se refugiar até a passagem da estrela anã e de seus planetas. Depois 

de ver a Estrela Anã e seus planetas em outubro, se continuar acelerando na taxa atual, o cometa já passou da 

Terra e nesse ponto você terá que se preparar para os maiores efeitos gravitacionais. Isso fornecerá cerca de 

https://www.youtube.com/watch?v=WBaef3kVtGo&list=PL367DBA4B8836F09B&index=60
http://youtu.be/xo_BcgdDfaQ
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quatro semanas para que você possa fazer seus planos. Não à frente com planos mais do que o necessário. Você 

pode usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos até o início de 

outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema nervoso, mas 

prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em qualquer uma 

das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. Depois de ver a 

Estrela Anã e seus planetas em outubro, se continuar acelerando na taxa atual, o cometa já passou da Terra e 

nesse ponto você terá que se preparar para os maiores efeitos gravitacionais. Isso fornecerá cerca de quatro 

semanas para que você possa fazer seus planos. Não à frente com planos mais do que o necessário. Você pode 

usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos até o início de 

outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema nervoso, mas 

prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em qualquer uma 

das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. Depois de ver a 

Estrela Anã e seus planetas em outubro, se continuar acelerando na taxa atual, o cometa já passou da Terra e 

nesse ponto você terá que se preparar para os maiores efeitos gravitacionais. Isso fornecerá cerca de quatro 

semanas para que você possa fazer seus planos. Não à frente com planos mais do que o necessário. Você pode 

usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos até o início de 

outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema nervoso, mas 

prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em qualquer uma 

das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. o cometa já 

passou da Terra e nesse ponto você terá que se preparar para os maiores efeitos gravitacionais. Isso fornecerá 

cerca de quatro semanas para que você possa fazer seus planos. Não à frente com planos mais do que o 

necessário. Você pode usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos 

até o início de outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema 

nervoso, mas prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em 

qualquer uma das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. o 

cometa já passou da Terra e nesse ponto você terá que se preparar para os maiores efeitos gravitacionais. Isso 

fornecerá cerca de quatro semanas para que você possa fazer seus planos. Não à frente com planos mais do que o 

necessário. Você pode usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos 

até o início de outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema 

nervoso, mas prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em 

qualquer uma das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. 

Você pode usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos até o início 

de outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema nervoso, 

mas prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em qualquer 

uma das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. Você pode 

usar esse precioso tempo extra para convencer mais pessoas em quem confia sobre os fatos até o início de 

outubro. Entendo que as mudanças na estrutura geral dos eventos devem interferir com o sistema nervoso, mas 

prometi novidades em tempo real. Tudo no universo é causa e efeito, às vezes uma mudança em qualquer uma 

das inúmeras variáveis envolvidas em um evento pode mudar o contexto dos efeitos finais finais. 

- Como conclusão final, a passagem do cometa pode não ser tão desastrosa quanto o esperado, mas trará 

consequências gravitacionais para seu alinhamento, 24, 25 e 26 de setembro, que podem causar movimento do 

magma e aumento da atividade tectônica, terremotos, tsunamis e vulcões. Durante a passagem da Estrela Anã, 

ela não perderá massa, realinhando todas as placas tectônicas e causando um tsunami generalizado, 

transformando a órbita da lua em uma elipse e reposicionando o ângulo do eixo da Terra, definindo novos polos 

geográficos para a Terra. planeta. 

CB Condensou dúzias de perguntas envolvendo os assuntos abaixo que responderei em geral e não pessoalmente. 

Q - Como a sociedade será reconstruída após 2012? 
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-É um ótimo trabalho, podemos ajudar com equipamentos que facilitarão muito o restabelecimento de tudo o que 

existe hoje, mas com tecnologias limpas acessíveis a todos. A nova organização social depende de você; colocar as 

pessoas certas para organizar os vários setores será uma prerrogativa de sua organização social em cada região. 

As novas diretrizes para uma sociedade coerente e unificada serão alcançadas gradualmente, juntando-se aos 

líderes regionais em uma nova economia comum a todo o planeta. As fronteiras não existem mais; a migração 

será livre e respeitará as tendências regionais. Todas as áreas terão os incentivos necessários para que as 

tendências de sua população mantenham seus serviços agrícolas, industriais e sem a necessidade de migrar para 

outros lugares em busca de melhores condições de vida. Muitas coisas existentes podem ser reutilizadas, muito 

pode ser melhorado. Novas tecnologias de transporte permitirão a disponibilidade de itens entre regiões com 

muito pouco custo operacional, e isso mudará a maneira e a velocidade do desenvolvimento dessas regiões. A 

educação será o ponto forte da nova sociedade, dando a chance de desenvolver todos aqueles que desejam, a 

linguagem, as regras sociais e o conhecimento se tornarão cosmopolitas. 

Q - Como será a saúde nesta nova sociedade? 

- ComNo que diz respeito à saúde, possuímos sistemas de condicionamento físico que podem ajudar na 

erradicação de muitas doenças, tanto congênitas quanto causadas por microorganismos. Problemas congênitos, 

como problemas cardíacos, renais, diabetes, autismo, paralisia, visão e outros problemas neurológicos, podem ser 

resolvidos à medida que novas tecnologias são introduzidas em sua sociedade. Isso pode levar algum tempo e 

treinamento, mas revolucionará tudo o que você conhece hoje como remédio. 

Q - Como podemos restaurar nossa fauna e flora após todos esses eventos? 

- Depois deNa reinstalação da sua sociedade, serão fornecidas culturas alimentares que crescerão muito 

rapidamente, grãos melhores e mais nutritivos do que você possui atualmente. Muitas frutas diferentes podem ser 

aquecidas no planeta, além de legumes e verduras. Mas quase tudo o que você tem agora na diversidade de sua 

natureza será mantido. Em relação à sua fauna, muitas espécies não mais habitarão o planeta nessa nova 

frequência, mas outras serão introduzidas em um ecossistema equilibrado. Seus mares serão novamente uma 

excelente fonte de proteína e sua natureza se integrará muito rapidamente. 

Q - E os outros que afirmam ter contato com outros seres de Andrômeda, incluindo a cor da pele interdimensional 

ou azul, entre outras coisas? 

- Vejaamigos, não estou aqui para julgar ou negar ninguém. Posso dizer o que sei, há pouco sobre o universo, mas 

conheço todo o banco de dados de civilizações, atualmente associado a todos os bancos de dados da Comunidade 

Galáctica. Eu posso dizer o seguinte; os humanóides da terceira dimensão, definitivamente não são 

interdimensionais. A cor da pele dos humanóides varia de branco a cinza, amarelado,esverdeado, avermelhadoe 

acastanhado para escurecer, Não conheço nenhuma raça humanóide de pele azul, muito menos em minha 

galáxia. As cores emitidas por diferentes sóis não afetam a cor da pele, mas interferem na proteção que a pele 

desenvolve em relação às proteções que proporcionam diferentes atmosferas de planetas. Os humanóides 

descendentes de mamíferos marinhos podem ter a cor da pele em tons de branco,acastanhado,cinza ou prata. Os 

reptilianos podem ter tons deacastanhado,avermelhado e cinza claro a cinza escuro. No caso dos descendentes de 

insetos, eles podem ter cores metálicas nos esqueletos externos, variando de vários tons de cinza,acastanhado, 

vermelho, verde, azul e escurecer. 

Q - Quando podemos nos relacionar efetivamente com outras raças? 

- Quando seuSe a sociedade se tornar saudável, informada e bem integrada, você poderá se tornar parte do 

conselho da Comunidade Galáctica e interagir com centenas de outras raças humanóides que podem ter 

problemas em comum com a Terra. Após o período de auto-equilíbrio do planeta Terra, você poderá comercializar 

bens e serviços com essas outras raças. Você receberá o CID - um certificado intergalático de descontaminação, e 

este será o começo de relacionamentos com outras raças, indicando que os terráqueos não representam nenhum 

perigo para outros humanóides. 
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Bemamigos, tenho que ir para a base da Antártica, que também está passando por uma grande reestruturação. 

Devo entrar em contato em breve com novas 

notícias. Fique bem. 

Vídeo 60  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo 

sessenta - 01 de setembro de 2011. 

 

Q - Mythi, alguns amigos estão perguntando, em 

três ocasiões, o alinhamento de Elenin com a 

Terra e outros planetas em nosso sistema solar, 

inclusive com o sol, ocorreram grandes 

terremotos. Os Elenin realmente tiveram uma 

participação ativa nesse contexto? 

- Amigos, de fatoesses efeitos não são os próprios 

Elenin, mas uma adição ao Dwarf Star voltando à 

mesma rota. A Estrela Anã é um pequeno sistema 

solar muito massivo, e sua onda de choque 

gravitacional é sentida bem à frente de seu 

caminho, porque só está vindo nessa direção para 

interagir diretamente com o Sol. Há um túnel de 

gravidade que mantém a Estrela Anã e seu sistema solar, atados ao longo das extensas viagens que orbita. Este 

túnel se torna gravitacionalmente mais influente em proporção inversa à distância entre eles. O Elenin possuía um 

efeito gravitacional proporcional ao seu tamanho, mas não era suficiente para causar esse tipo de reação sozinho. 

Ele estava agindo como uma ponta de lança, que só tem toda a força devido ao peso de uma vara que volta. 

Mythi, muito se tem dito sobre a destruição do cometa Elenin, ele foi destruído? Eles disseram que a explosão de 

energia veio da direção de Júpiter. 

- Amigos, Júpiterestava a mais de 5 UA de distância e do outro lado do sol, não tinha lógica. Pode ser que Júpiter 

estivesse dentro do campo de imagem bidimensional da sua sonda, mas em outro quadrante orbital. 

A nave espacialOs krulianos ficaram atrás do cometa em sua linha exata de órbita e dispararam. O cometa Elenin 

foi reduzido pela explosão de energia kruliana; perdeu 90% de seu coma e todo o material reunido no cinturão de 

asteróides. Milhares de toneladas de detritos foram removidos e um grande volume de gases nocivos e o núcleo 

do cometa foram divididos em duas partes. Isso diminuiu bastante a carga gravitacional do conjunto e evitou um 

grande bombardeio com grandes asteróides em sua passagem pela Terra. Sua órbita mudou um pouco de 

velocidade com a explosão e se aproximará um pouco da Terra, mas isso não deve representar um grande 

problema. Pedaços ainda menores se reagruparão atraídos pelo campo de energia do cometa e os dispositivos que 

você tem em órbita podem ser destruídos. O momento dos eventos também foi mantido. As naves espaciais da 

Comunidade Galáctica estão seguindo esse processo de perto. Vários naves reptilianos também estão assistindo 

os eventos na rota entre sua atmosfera superior e Marte. As transmissões entre a "missão Krulians" e o comando 

da base Antártica começaram há alguns dias em frequência aberta para que todos conheçam a operação e evitem 

a área. 

Q - Mythi, você pode dizer se isso faz parte de uma comunicação entre naves espaciais krulianas? Esses sons 

foram captados pelos radiotelescópios como provenientes de Elenin. 

https://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=61
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- Não consigo entender o que eles estão dizendo, mas com esse tom de voz, parece uma transmissão automática 

de krulianos, alertando para o perigo dessa área de O que outras pessoas estão dizendooperações. Como 

mencionei, as comunicações estavam abertas a todos para se retirarem das áreas onde o refugo poderia ser 

lançado em alta velocidade após o tiroteio. 

Q - E no Dwarf Star, o que realmente está acontecendo? 

- A estrela anã está se aproximando do sol, com aproximadamente 38 dias de intervalo. Uma grande nave 

espacial que os krulianos voltaram para ficar atrás da Estrela Anã, eles devem estar em observação científica na 

Comunidade Galáctica. Suas sondas devem começar a ver essa abordagem no próximo mês se o seu governo 

divulgar as imagens ao público. Os planetas da 'estrela anã' serão os primeiros a serem vistos a olho nu. Após a 

Estrela Anã passar o sol até o final de outubro, o sistema solar será visto em sua totalidade, deve se alinhar entre 

a Terra e o Sol no final de novembro e passar perto da Terra em dezembro. Os eventos ocorrerão neste momento, 

se os parâmetros de velocidade e força gravitacional permanecerem constantes. 

Q - Mythi, Alguns membros perguntaram sobre o CID, que ele realmente representa? 

- O certificado intergalático de descontaminação é uma aprovação dada por uma equipe de pesquisadores na qual 

eles ratificam a erradicação total de vários tipos de "doenças alienígenas" que são suscetíveis de contágio; neste 

caso, você é o alienígena. Também será analisado e quantificado o nível de relações amistosas da sua sociedade. 

Você não tem nada que não possamos tratar e erradicar; portanto, este certificado será emitido sem problemas 

após a estabilização de sua nova sociedade. Existe para proteger a todos e significa a "passagem oficial" de uma 

colônia para o nível intergalático de relacionamento. Toda sociedade que se relaciona com outros membros da 

Comunidade Galáctica possui esse certificado. Equipes e equipes que visitam colônias não certificadas tomam as 

devidas precauções para descontaminação, 

Q - Naves espaciais e muitos fenômenos diferentes apareceram em diferentes partes do mundo, algo especial está 

acontecendo? 

- Como mencionei anteriormente, o tráfego aqui é 

muito carregadonesse momento. Muitas equipes de 

turismo científico, várias sociedades humanóides 

estudam as reações do planeta a essas mudanças na 

frequência e no estado de equilíbrio, muito está sendo 

transmitido em tempo real para vários sistemas solares 

de várias galáxias. Estudos comportamentais da 

sociedade humanóide, efeitos geofísicos, 

geomagnéticos e químicos, o período resultante de 

estabilização do planeta, encerrando coleções de flora e 

fauna, entre outras atividades científicas. Além desse 

movimento, temos frotas de serviço como nossa 

pesquisa geofísica permanente, os Plêiades na área de 

segurança, os Arcturianos na biosfera marinha, os 

Krulianos como a patrulha do orbital planetário do sistema solar, etc. reptilianos que prestam serviços específicos 

ao seu governo. 

- E sealguns de vocês não acreditam nesses eventos naturais programados para o seu planeta, como conselhos, 

recomendo que fiquem quietos. Converse com outras pessoas sem aviso, explicando que só devem ser tomadas 

atitudes pré-estabelecidas, se elas começarem a ver a Estrela Anã. Entre a mídia começa a especular, a NASA 

começa a negar, você terá pelo menos uma semana para executar seus planos até que seus governos iniciem 

medidas de contenção em áreas urbanas. Mantenha seus negócios, mas sempre observando os eventos. A partir 

daí, você está agora suficientemente esclarecido para tomar as iniciativas plausíveis para deixar as grandes 

cidades e a área costeira, buscando refúgio em terrenos mais altos. Você perderá um pouco de tempo pesquisando 

http://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE
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a necessidade de sua família. Você pode recusar-se a acreditar em tudo isso, mas um homem avisado está 

predestinado. Se nada acontecer, imagine que todos os abrigos construídos pelo seu governo, é economizar 

espaço na superfície, nada mais que desenvolvimento urbano. Não posso ser mais claro e direto do que estou 

sendo agora. Lembre-se de que, quando não há remédio, tentamos evitar adoecer. 

Vídeo 61 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e um - 11 de setembro de 2011. 

 

Obs .: - Desculpe pelo atraso dessa vez, mas na verdade estavam muito ocupados fora da galáxia. 

Q - Mythi, você é bem-vindo. Alguns amigos perguntam, muitas usinas nucleares que geram eletricidade ainda 

estão em operação, havia um prazo para desativá-las em setembro, algo mudou? 

-Sim, por ocasião de vários desastres naturais que ocorreram e da grande redução do coma do cometa Elenin, a 

Comunidade Galáctica estendeu o prazo para o final de outubro. Algumas plantas já estão tendo problemas para 

obter ajuda para a neutralização de seu núcleo pelos pleiadianos. 

 - 

Essas luzes filmaram sobre Fukushima, as sondas estão atuando nos reatores para o desligamento. Sua mídia não 

publicará nada sobre isso, porque não precisaria dar nenhuma explicação sobre esse procedimento estranho ao 

público, pois ele não existe oficialmente. 

Q - O que está acontecendo com o cometa Elenin? É realmente quebrado em dois? Ele está no curso, e as datas? 

 

-Elenin está desacelerando um pouco, agora tendo que superar a força magnética do sol para escapar de sua 

influência. Veja, a intenção dos krulianos não era destruir o cometa, mas "limpar" seu coma e trilha, removendo 

todos os asteróides e meteoros maiores, deixando-o com menos desperdício e gases, a fim de diminuir os efeitos 

de sua passagem. o sistema. Seu núcleo se dividiu em duas partes, uma menor e outra maior, que são coladas 

como dois ímãs, porque a força gravitacional eletromagnética é muito forte em um núcleo maciço e denso como 

esse.Como eu disse, ele se alinhará com a Terra e o sol nos dias 24/25/26 de setembro e passará mais próximo da 

Terra em 17 de outubro. Depois disso, a Terra passará por sua trilha e estará sujeita ao bombardeio de meteoros 

durante todo o mês de novembro. Como vairochas menores, sua atmosfera será responsável por proteger a 

superfície, mas a maioria das milhares de peças artificiais que você possui em órbita deve ser eliminada. Haverá 

interação da atividade tectônica e vulcânica aumentada a partir do final de setembro e dos meses de outubro, 

novembro e dezembro, além de uma grande incidência de atividade solar. Você vai se lembrar no céu como o Blue 

Kachina. 

https://www.youtube.com/watch?v=NZkr03s36yM&list=PL367DBA4B8836F09B&index=62
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Q - Muitos estão dizendo que o Elenin é na verdade uma nave espacial, algo enviado ou direcionado para 
comunicar este evento ou para nos trazer conhecimento, e isso é justificado? 
 
- Não, não é uma nave espacial, é apenas um cometa. A espaçonave detectada por você é a de Krulians, que segue 
de perto o cometa, que pode possivelmente participar da tecnologia legada, como todas as outras que participam 
da assistência a esta colônia. Tudo será feito a tempo. 
  

 
 

Q - Mythi, muitos astrônomos e astrofísicos dizem que não há uma Estrela Anã ou Kachina Vermelha, afirma não 

haver mudanças suficientes nas órbitas dos planetas que possam sinalizar sua proximidade. O que você diz sobre 

isso? 
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- Bem, eu não sou astrofísico, mas sei que já existem mudanças nas órbitas elípticas e, em seguida, todas as 

referências anteriores que você tem em seus bancos de dados e programas terão que ser alteradas. Em pouco 

mais de um mês, você terá notícias muito estranhas, se elas quiserem lhe dar. Seus astrônomos amadores podem 

perceber essas mudanças com facilidade. Saturno inclinou seu eixo de rotação, todos os planetas e suas luas já 

estão sofrendo alterações orbitais. Durante outubro, essas mudanças serão mais evidentes proporcionalmente à 

abordagem final da Dwarf Star. Quando ela chegar no início de novembro, a uma distância suficiente para 

quebrar a inércia dos padrões atuais, todas as órbitas serão realinhadas e tudo será diferente. Durante o primeiro 

trimestre de 2012, o sistema solar retornará gradualmente a um novo ponto de equilíbrio gravitacional,Muitas 

coisas estranhasacontecerá nesses meses finais do ano, muitos efeitos da radiação cósmica causarão efeitos 

visuais em sua atmosfera, e a lua poderá mostrar o "lado sombrio" por algumas ocasiões, já que seu núcleo 

descentralizado pode ser forçado a enfrentar moinhos Estrela anã durante esta passagem. Esta estrela anã é um 

pouco de sol desbotado, tem aprox. Com 180.000 km de diâmetro, 3,4 vezes a massa de Júpiter, os planetoides em 

órbita têm seis e dezenas de asteróides menores. É um sistema binário de estrelas com o seu sol. Seus astrônomos 

sabem exatamente como e o que é. Espero que fique cada vez mais claro o que importa para você. Será uma 

experiência emocionante para seus astrônomos e astrofísicos, com certeza. 

Q - Mythi, alguns amigos, matemáticos e engenheiros perguntam: qual é o número inteiro básico primário que 

você usa para cálculos? A base dez não parece ser a escolha mais lógica para lidar com cálculos universais. Sua 

matemática é direta ou mais compreensiva do influxo de variáveis que estão agindo? 

- Amigos, matemática e trigonometria são uma constante na vida da terceira dimensão. Tudo é baseado nas 

formas primordiais. Quanto aos cálculos, ao usar ondas cerebrais para tentar obter um resultado, essas ondas 

"criam" a solução para o problema sem que você precise desenvolver cálculos numéricos, esses são processos do 

tipo metafísico. As soluções "quânticas" podem viajar na direção oposta, ou seja, o resultado que você 

"pretendeu" e, a partir daí, encontrar as variáveis que podem levá-lo a obter o resultado desejado. Todo o cálculo 

de fluxo é subliminar, como uma simulação analógica. Quando uma conclusão é quantificada por esse processo, 

pode ser transformada em unidades de medida ou em sinais digitais de qualquer tipo, 

Q - Mythi, alguns amigos estão perguntando sobre a operação de resgate. 

- Amigos,operações de resgate e apoio às pessoas após os eventos serem permitidos e executados, você pode 

estar ciente disso. O contato com outras civilizações é inevitável e necessário para a implementação de uma nova 

sociedade; será um grande mundo para se viver. Não ouça informações de ataques alienígenas, você 

simplesmente não existe mais se fosse verdade, tenha fé e confiança no criador de tudo isso, porque afinal ele nos 

colocou compartilhando esse universo com vistas à harmonia e aumentando o nível de consciência entre todos os 

seres. 

- Problemassempre existirá porque a terceira dimensão é um local de desenvolvimento a partir do zero da 

consciência social, e é dever de todo humanóide atingir o nível "um" de frequência, lutando pelo bem-estar de 

todas as colônias inferiores, mesmo que algumas delas ainda tente te morder em vez de falar. Um dia ele se 

tornará um bom irmão. 

- Amigos, Eu sei que você se tornará uma raça muito especial em nosso contexto, porque você tem a admiração de 

várias raças que seguem sua luta pela sobrevivência nos últimos milhares de anos. Isso forjou espíritos mais 

preparados e mais capazes de lidar com situações nas quais a grande maioria das raças não passou em seu 

desenvolvimento. Todo o sofrimento causado pelos espíritos baixos que governaram a colônia desde o seu início, 

proporcionou uma corrida ao universo que sabe, talvez mais que outros, se esforçam para alcançar a felicidade e a 

harmonia. Estou muito orgulhoso de você e de colaborar com esta pequena contribuição, pelo menos, fiz alguns 

amigos com os quais estarei mais conectado a partir de agora, porque esta é uma raça que pode semear harmonia 

e idéias filosóficas para ajudar um número infindável de novas colônias em todo o universo a alcançar o equilíbrio 

sem passar pelos erros conhecidos cometidos aqui. Todo pai quer que seus filhos sofram menos com o que ele 

sofreu, mas os filhos têm livre-arbítrio e costumam bater na cabeça para aprender, apesar dos conselhos paternos. 
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Vocês serão excelentes mentores e parceiros notáveis em alguns anos vivendo com seus novos amigos 

humanóides. Serão bons "novos tempos" para o planeta Terra. Vocês serão excelentes mentores e parceiros 

notáveis em alguns anos vivendo com seus novos amigos humanóides. Serão bons "novos tempos" para o planeta 

Terra. Vocês serão excelentes mentores e parceiros notáveis em alguns anos vivendo com seus novos amigos 

humanóides. Serão bons "novos tempos" para o planeta Terra. 

Vídeo 62  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e dois - 14 de setembro de 2011. 

 

Obs .: - Amigos, aqui é uma mensagem curta para informá-lo dos eventos atuais. Parece que a Comunidade 

Galáctica pretende realizar alguma ação em relação à Estrela Anã. Três grandes naves espaciais com forte efeito 

do trator gravitacional Krulians foram posicionadas nas laterais e atrás do sistema Dwarf Star. Parece que eles 

estão se preparando para uma grande operação envolvendo a estrela anã e seus planetas. Existem duas 

possibilidades;o primeiro pode ser um caminho de ajuste, para evitar danos irreversíveis, o segundo pode ser o 

desvio total da Dwarf Star para contornar o sistema solar. De acordo com um estudo realizado por Krulians, às 

quais tivemos acesso, seu sol causará estragos no planeta durante este período de 2011-2012 e a passagem da 

estrela anã pode causar mais desastres do que o necessário para a renovação do planeta. Além disso, seu modelo 

social atual está caminhando para um grande colapso. Isso irá gerar grande agitação social e problemas na 

produção e distribuição de alimentos, levando a tumultos, saques e violência generalizada nas grandes cidades, 

sem água, sem energia e sem policiamento.Você deve passar por muitos problemas de atividade vulcânica, 

tsunamis e movimento tectônico durante o processo de aquecimento do núcleo e do magma do planeta pela 

grande radiação solar, juntamente com o enfraquecimento do campo geomagnético do planeta. Se tudo isso 

estiver associado à passagem da Estrela Anã, pode deixar pouca ou nenhuma colônia para desenvolver a nova 

sociedade.Guardapreparado como você estava, quando todos os sistemas começarem a falhar, você terá pouco 

tempo para se abrigar e, a partir de agora, os sistemas começarão a falhar em efeito cascata. Seus governos e 

suas elites estão bem preparados para todo esse cenário. Sobre o cometa "Elenin", ele está na rota e os principais 

problemas que isso pode causar serão o aumento da atividade solar durante o alinhamento deste mês e a chuva 

de meteoros prevista para o final de outubro e durante os meses de novembro e dezembro, durante o passagem 

da Terra em sua trilha. A nave espacial Krulian que a acompanha pode desligar o campo da invisibilidade. 

 
Nós ouvimosde alguns planos de estudos desenvolvidos pela Comunidade Galáctica para intervenção direta no 

planeta e a implementação de um esquema de estabilização da colônia a médio e longo prazo. Após a passagem 

do planeta para um nível de civilização "um" de frequência, a sociedade seria direcionada a implementar medidas 

para a estabilização gradual dos habitantes do planeta e a filtragem seria realizada para o controle das 

reencarnações, diretamente pelos Seres Azuis. Pessoalmente, como cientista comportamental, gosto desse tipo de 

solução, porque levará mais tempo, mas será menos traumático para as populações presentes e futuras. Não 

sabemos qual será a ação a ser tomada, mas espero sinceramente que isso aconteça. Desde o momento da 

passagem do planeta até o nível "um" de frequência, podemos ter contato direto com você, podemos nos reunir 

com grupos como este que o OC esteve em contato no último ano de trabalho em conjunto e estabelecer metas 

para a implementação de novas tecnologias e novas bases de conduta para a renovação e limpeza do planeta. A 

realocação de populações em áreas de risco será assistida diretamente por nós, e não haverá mais ameaças de 

governos elitistas que tentam administrar a economia e abuso da boa fé de raças e culturas atualmente em 

desvantagem. Não se deixe enganar por bandeiras falsas como "guerra alienígena", a quarta e quinta dimensões, 

o Conselho de Estrangeiros de qualquer tipo ou galáxia, já que eu já disse à CB que ela não existe e não tem nada 

a ver com a realidade da terceira dimensão em que todos nós vivemos em nosso universo. Sua entrada para uma 

nova realidade dimensional ocorre após 10 níveis de frequência da terceira dimensão, ainda assim convive com o 

assunto como o conhecemos por centenas de milhares de anos. Seja prático e objetivo, essa conversa sobre outras 

dimensões que interagem aqui é pura ficção, não leva a resultados práticos e cria uma realidade totalmente 

https://www.youtube.com/watch?v=tk-xEyOupHc&list=PL367DBA4B8836F09B&index=63
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degradada que devemos enfrentar para que possamos desenvolver.Eu não quero dar falsas esperanças; você já 

está preparado para o pior, mas vamos torcer pelo melhor para todos. 

Obs .: Mythi disse que eles têm um plano, mas ele não disse que eles se apresentaram. A única coisa que os 

krulianos fizeram foi desacelerar o sistema até agora, eles estão esperando ordens finais. Pode ser que o plano 

deles não seja executado de qualquer maneira. Para aqueles queNão sei, Krulians tem as maiores naves espaciais 

conhecidas pela Comunidade Galáctica. Suas naves podem simular túneis gravitacionais tão poderosos quanto o 

que mantém Júpiter em sua órbita solar. As tecnologias estão muito além do nosso entendimento científico atual. 

De acordo com os cálculos de cientistas da Comunidade Galáctica, a reação exagerada do sol, associada ao 

enfraquecimento do campo geomagnético da Terra próximo ao equador da galáxia, causará uma reação em 

cadeia que eliminará em 90% da população mundial a curto prazo . Se a estrela anã através do sistema solar no 

contexto atual irá gerar tsunamis com mais de 800 metros de altura e pode tirar nossa lua da órbita, 

definitivamente. Isso sumariamente eliminará o restante da população, impedindo essa colônia no planeta. Mythi 

explicou mais ou menos como eles ignorariam isso e eu forneci apenas um diagrama para ilustrar. Eles vão parar o 

sistema, removê-lo da rota orbital atual, compensar o tempo de seu curso total, colocá-lo novamente em órbita e 

acelerar sua velocidade original. Esse processo manteria o sistema em seu equilíbrio natural sem causar a extinção 

total da vida no planeta Terra. Talvez eles não devam se preocupar muito com essa colônia, após a reação de 

muitos intelectuais (frequentadores do YouTube) demonstrados após receber a notícia dessa possibilidade. Eu não 

sei se eles vão ou não atravessar a Estrela Anã, Mythi espera que sim e se este for o caso, eu também. Não é? 

coloque-o novamente em órbita e acelere sua velocidade original. Esse processo manteria o sistema em seu 

equilíbrio natural sem causar a extinção total da vida no planeta Terra. Talvez eles não devam se preocupar muito 

com essa colônia, após a reação de muitos intelectuais (frequentadores do YouTube) demonstrados após receber 

a notícia dessa possibilidade. Eu não sei se eles vão ou não atravessar a Estrela Anã, Mythi espera que sim e se 

este for o caso, eu também. Não é? coloque-o novamente em órbita e acelere sua velocidade original. Esse 

processo manteria o sistema em seu equilíbrio natural sem causar a extinção total da vida no planeta Terra. Talvez 

eles não devam se preocupar muito com essa colônia, após a reação de muitos intelectuais (frequentadores do 

YouTube) demonstrados após receber a notícia dessa possibilidade. Eu não sei se eles vão ou não atravessar a 

Estrela Anã, Mythi espera que sim e se este for o caso, eu também. Não é? Eu não sei se eles vão ou não 

atravessar a Estrela Anã, Mythi espera que sim e se este for o caso, eu também. Não é? Eu não sei se eles vão ou 

não atravessar a Estrela Anã, Mythi espera que sim e se este for o caso, eu também. Não é? 

- CBeste mês completou um ano de trabalho transmitindo as informações de nossas conversas informais para 

você, parabenizo-o pela paciência e persistência. Espero que isso tenha servido para despertar alguns de vocês 

para a realidade dos fatos, preparando-os para o contato direto conosco em breve. Tome cuidado e vejo você em 

alguns dias para manter as informações atualizadas. 

Vídeo 63  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e três - 22 de setembro de 2011. 

 

Obs .: - Amigos, aqui é outra mensagem curta para colocar você a par dos eventos atuais.  

- Houveuma atividade importante de seus governos usando o sistema de bombardeio de altas frequências em sua 

atmosfera; parece que eles estão tentando criar pontos específicos de descarga de energia solar, abrindo caminho 

na sua magnetosfera. Isso pode causar muitas inundações, pois gera grandes quantidades de vapor de água nas 

camadas inferiores da atmosfera do planeta. Essa medida também pode atrapalhar o objetivo de visualização dos 

próximos eventos astronômicos. Os Plêiades relataram grandes movimentos militares em todo o planeta, 

descobriram que as armas são convencionais, e não ogivas nucleares ainda. Parece que as etapas estão sendo 

tomadas para um grande evento agendado para esses horários. 

https://www.youtube.com/watch?v=htGhbP1fn5k&list=PL367DBA4B8836F09B&index=64
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oO foguete lançado em agosto, como dirigido a Júpiter, chamado Juno, tem uma rota muito diferente da 

anunciada pelo seu governo; na verdade, está a caminho da passagem pelo cometa Elenin para tentar transmitir 

imagens do cometa e a nave espacial Krulians que a acompanha. A partir daí, ele entra no sistema Nibiru para 

tentar passar pelo sistema de planetas que filma e transmite imagens. Isso era esperado e, como não é um 

artefato de guerra, não há interceptação dos krulianos. 

oOs krulianos abrandaram o sistema "Nibiru" e aguardam a hora orbital em que ele deve dar a volta no Sol para 

manobrar e colocá-lo na rota oposta de suas órbitas. Esse procedimento, como sabemos, é parcialmente 

aprovado, mas ainda não foi totalmente liberado. Sempre existe a possibilidade de a operação ser abortada até 

que seja totalmente autorizada. 

Q - Mythi, Elenin, o cometa, representará um sério problema para o planeta neste alinhamento iminente? 

- Vejo, a Estrela Anã continua em sua órbita, isso significa que o túnel está conectado ao cometa gravitacional 

maciço Elenin como sempre. O Sol responderá a esse desequilíbrio gravitacional, com explosões solares, na 

tentativa de equalizar essas forças e manter o equilíbrio do sistema. Este será o papel da ponta da lança, para 

lidar com essas emissões solares no planeta Terra. Poderíamos calcular com mais precisão o efeito que isso terá no 

planeta, se o seu governo não estivesse mudando massivamente sua atmosfera superior bombeando frequências, 

porque essas variáveis tornam impossível qualquer projeção. A maneira como eles estão manipulando o campo 

geomagnético parece que eles estão definindo regiões escolhidas para sofrer maiores conseqüências que outras, 

definidas por critérios que somente eles conhecem. 

Q - Mythi, o cometa causará três dias de escuridão? 

-O cometa em si não. O que poderia causar um eclipse artificial do teu sol, em quase todas as latitudes, poderia 

ser a 'nave espacial kruliana' se eles desligassem o campo da invisibilidade. Esperamos sinceramente que eles 

façam isso, poderia ser o início de uma reação em cadeia em que mais de trezentos naves de diferentes raças 

pudessem desligar seus campos de invisibilidade e mostrar a todos os terráqueos suas missões de apoio presentes 

no planeta. 

Somentevagando, tente explicar um detalhe sobre os campos de energia, a matéria no nível quântico se comporta 

de uma maneira quando em seu estado natural de liberdade de movimento e de outra maneira totalmente 

diferente quando é observada ou filmada. Somente quando as partículas estão sendo observadas, elas se 

comportam conforme o esperado, observando quais foram propostas para agir. Não sei se isso faz sentido para a 

maioria de vocês, mas é assim que funcionam as partículas quânticas nos campos de energia. Algumas coisas você 

verá apenas quando realmente souber o que deseja ver e estiver preparado para ver. Nesta nova etapa que você 

passará, você aprenderá como lidar rotineiramente com a mecânica quântica que governa tudo isso em nossa 

terceira dimensão. 

Q - Quando nossos satélites e o planeta começarão a apresentar problemas operacionais? 
 
- Amigos, o eixo do planeta está em declínio ainda mais pronunciado agora, causado pelo aumento da 
temperatura central e do movimento do magma e em breve você começará a entender as mudanças irreversíveis 
nos climas regionais, bem como o rápido derretimento das áreas polares. Os pólos magnéticos, por sua vez, estão 
se reposicionando mais rapidamente em resposta às influências gravitacionais do túnel formado pelo sol e pela 
Estrela Anã.Seusatélites e tuas redes de distribuição de energia sofrerão a influência de explosões solares maciças 
durante o mês de outubro e, a partir do início de novembro, os satélites restantes enfrentarão a chuva de 
meteoritos que causarão grandes danos ao sistema de comunicações. Aqui, tire uma conclusão com relação a um 
suposto "ataque alienígena". A eliminação de toda a sua rede de satélites seria muito fácil de ser executada por 
qualquer espaçonave, e seria aproveitada a oportunidade de defesa das forças armadas, pois todo o seu voo 
logístico, míssil e posicionamento depende exclusivamente desses pequenos aparelhos. Portanto, quando 
navegamos em sua atmosfera, faça muitos truques, para não deixar cair esses pequenos dispositivos, porque 
queremos evitar problemas e não criar mais. Essas tecnologias são muito primitivas, se você mantiver esse ritmo 
por mais 50 anos, haverá anéis como Saturno, formados apenas a partir de equipamentos de sucata inoperantes. 
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Nesta nova fase, usando as novas tecnologias implantadas no planeta, podemos ajudar na limpeza de sua 
atmosfera superior, eliminando toda a tecnologia antiga de sucata. 
 

Vídeo 64  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e quatro - 29 de setembro de 2011. 

 

- Amigos, depois de conversar com CB, explicarei mais sobre os problemas que o afligem no momento, neste curto 
espaço de tempo que tenho hoje. 
 
E se O cometa Elenin ainda com o "coma" de 200 km de diâmetro, podia ser visto mesmo contra o sol, mas com o 
"coma" muito pequeno, cerca de 20 km, o cometa será mais bem observado quando mais próximo da Terra, se 
afastando do sol durante os meses de outubro e novembro. O cometa com apenas 10% de seu "coma" não teve o 
impacto esperado pela maioria de vocês, e muitos ficaram desapontados por não terem sofrido os efeitos que 
desejavam. De alguma forma, posso entender esse sentimento. É como esperar uma punição ou "Providência 
Divina" para corrigir com uma catástrofe, os erros acumulados pela sociedade hoje. O problema é que você se 
concentra em todos os eventos, tão apocalípticos, como uma maldição antiga ou uma previsão. No universo, 
muitas coisas estão mudando constantemente, novas regras são estabelecidas e novos níveis são alcançados. 
O fato de que esta colônia está sendo protegida de alguns problemas é porque este é um dos mais problemáticos 
em relação à passagem para um nível mais alto de frequência. Sua sociedade tem muitos extremos, desde seres 
abomináveis que matam e estupram crianças por prazer, a seres conscientes e altruístas que dariam suas vidas 
para salvá-las. Os suicidas passivos são aqueles que não têm coragem de se matar, mas esperam algo para matá-
los; portanto, estão isentos da "culpa, nem que todos os seus amigos e parentes também paguem por sua 
fraqueza. É ótimo que isso não aconteça." dependem dessas fraquezas, o destino de todos vocês. 
 
A maioria dos asteróides se move na direção da Terra e da Lua durante esse período, resultante do coma de Elenin 
desfeito e só agora estão sendo vistos pelos seus astrônomos. Esta chuva de asteróides é esperada, muito mais 
violenta do que será, portanto, deve-se evitar o perigo de extinção. Como eu disse, do final de outubro e 
novembro, a chuva de meteoros começará a atrapalhar suas comunicações; sua sociedade voltará a viver um 
século ou mais atrás, sem estar causando preparada psicológica e praticamente para isso. 
O sol estará causando naturalmente e "artificialmente o caos atmosférico, além de aquecer o centro do planeta, o 
que levará a um vulcanismo proporcional. Você acha que a Estrela Anã também deve entrar no sistema solar? 
Acredito que não será necessário. AnãoStar permanece sob a supervisão de Krulians, a rota do tempo de espera 
deve ser colocada na direção oposta da órbita. Dada a visão geral da situação, essa tática deve continuar 
conforme o planejado. 
 
Suas elites estão preparadas para passar até três anos em abrigos, de acordo com cálculos de seus cientistas, será 
o máximo necessário para o "acúmulo de poeira". Se você depender de nossa ajuda, quando a poeira baixar, elas 
encontrarão sociedades auto-suficientes em funcionamento em várias partes do mundo, totalmente 
independentes de suas antigas subjugações. Eles não podem retornar ao antigo nível de poder, nem eles querem. 
É isso que eu quero que você saiba, sua elite com toda a tecnologia atual, poder de fogo, planos extravagantes e 
todo o ouro do mundo, não será capaz de lutar contra uma sociedade mais bem preparada tecnologicamente, 
auto-suficiente e com muitos recursos avançados. amigos dispostos a ajudar. Deixe eles se esconderem; esta é a 
oportunidade de se divertir sem eles por perto para impedir o livre desenvolvimento do restante da sociedade. 
Esse é o plano. Mesmo que de alguma forma tenham sido informadas por minhas palavras, é tarde demais para 
alterar um cronograma com mais de 40 anos de implementação. Não se preocupe, a ajuda virá, o CG está apenas 
esperando o momento certo para agir. 
Esta novaa sociedade será filtrada naturalmente, os elementos "apocalíptico suicida" certamente não 
sobreviverão aos primeiros meses de privação, assim como aos doentes e isolados. Muitos serão reunidos por seus 
governos e serão isolados à mercê do destino planejado para eles. Nós da nossa frota, esperamos que desta vez 
recebamos ordens para agir. Ninguém precisa acreditar que as coisas estão indo desse jeito, mas todo mundo vai 
sentir tudo na sua própria pele, com certeza.  
Nesse caso em particular, os excluídos herdarão o planeta e, em vez de "uma nova ordem mundial", existirão "um 
novo consenso global". 
 

Vídeo 65  

https://www.youtube.com/watch?v=NxK3hfpVEk8&list=PL367DBA4B8836F09B&index=65
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Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e cinco - 03 de outubro de 2011. 

 

Q - Mythi, Pamela e Janet pergunta: eu gostaria de saber de que planeta e sistema estelar os Krulianos vieram 

antes de terem que construir sua grande nave para viver? 

- oOs krulianos são uma raça humanóide nativa da sua galáxia, a Via Láctea. Eles viviam em um sistema do lado 

oposto a você, a 80.000 anos-luz de distância e a cerca de 200 graus da sua posição no plano da galáxia, cujo 

nome, pronunciado em inglês, lembra "sistema Kukan". Existem dois sol, gêmeos e dezoito planetas em 

órbita.Três vezes a civilização kruliana quase se extinguiu quando tiveram suas colônias em planetas. Eles não são 

guerreiros, mas são muito avançados em tecnologia e isso levou a vários ataques de raças que queriam dominá-

los e aproveitar seus avanços tecnológicos. Por esse motivo, após um ataque de uma raça de insetos híbridos por 

milhares de anos atrás, que reduziu sua população total para apenas 20%, eles decidiram construir naves espaciais 

grandes, quase inexpugnáveis, mantendo sistemas para neutralizar o ataque de seres mal intencionados através 

de transientes paralisia cerebral, isto é, eles comunicam o fato à Galáctica da Comunidade correspondente e 

deixam as decisões de acusação e punição para os conselhos regionais. Ninguém ousa atacá-los.Eles são seres 

gentis e espiritualmente avançados, homens são amigáveis e mulheres são muito bonitas, freqüentam o nível 8 da 

terceira dimensão e são muito confortáveis e gratificantes por estar na presença deles, pois transmitem paz, 

harmonia e bem-estar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AeskbvkOcXA&list=PL367DBA4B8836F09B&index=66
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Q - Mythi, Maverick pergunta, sno oeste do continente norte, devemos nos preparar para o frio? Quando Nibiru 

fará seu bobo da corte mais ameaçador para a Terra? O clima da Terra está indo para a era do gelo? 

 

- Maverick, oA estrela anã deve ser desviada se a manobra for realizada. Uma curta era glacial pode acontecer se 

seus super vulcões explodirem. Um dos principais fatores que podem causar a explosão destes é a alta taxa de 

incidência da radiação das explosões solares que aquecem o centro do planeta em níveis muito altos, fazendo com 

que a expansão gere grandes movimentos tectônicos. No caso de um acidente geológico dessa magnitude, haverá 

um declínio de temperatura em todo o mundo, na melhor das hipóteses, até -30 graus centígrados nas médias 
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regionais por dois a três anos. As regiões mais próximas ao equador serão mais propensas a uma possível 

sobrevivência de comunidades abandonadas fora dos abrigos. 

 

Q - Mythi, pergunta Tiakie, você pode nos dizer se existe algum tipo de abrigo melhor para evitar o sofrimento 

causado pelo tipo de radiação solar, pirâmide, cobre, ouro? 

 

Amigo,materiais amorfos, como pedra, cerâmica e concreto, são os mais adequados contra radiação e, se a 

superfície externa for branca ou espelhada, reduzirá a incidência de radiação a um nível mínimo. Os metais, bem 

como os quentes, criam facilmente cargas elétricas quando sujeitos a alta radiação e não são adequados para esse 

tipo de proteção. 

 

Q - Mythi, Jerry pergunta, as pessoas precisarão de resgate antes do alinhamento galáctico? O alinhamento 

galáctico ocorrerá no dia 28 de outubro, como sugerem alguns cientistas? 

 

- Jerry, o alinhamento com o centro da galáxia já começou este mês. Durante um período de 10 meses, o campo 

magnético do planeta irá flutuar; começará a desaparecer até atingir um nível mínimo, quando será revertido e os 

gastos aumentarão novamente em intensidade. A estabilização final começará no final de 2012, quando todo o 

sistema solar se moverá para o hemisfério oposto da galáxia. 

Q - Stefan pergunta, você pode dar alguma informação específica sobre o vulcão nas Ilhas Canárias? Você vê isso 

e, se sim, quando. 

 

- Stefan, o vulcão das Ilhas Canárias é arrolhado por uma grande massa de lava sólida que surgiu na forma de uma 

ilha durante sua última grande erupção. Essa massa é elevada quase verticalmente do fundo do oceano e é isso 

que a torna perigosa no caso de uma nova erupção. Esta grande montanha pode ser quebrada e metade dela 

pode cair para o lado mais profundo. Se causar uma grande onda de choque que conduz as águas do oceano 

através do Atlântico em alta velocidade. As erupções vulcânicas são impossíveis de prever, há 109 anos, uma 

corrida muito próxima à nossa, de Rigel Centaurs, caiu em uma observação de atividade vulcânica na ilha da 

Martinica durante uma grande erupção, todos morrendo. É claro que quando você notar um aumento excessivo de 

atividade nos vulcões atualmente ativos, você deve deixar imediatamente as áreas próximas a esses pontos de 

acesso. 

Q - pergunta iluminada, estava se perguntando se você poderia nos dar um prazo para que o sol começasse 

completamente doido mesmo sem a estrela anã (se isso acontecesse) e estava se perguntando se poderíamos 

obter uma explicação sobre como isso acontecerá. nos afetar mais especificamente. 

- Acho que respondi parcialmente a essa pergunta, mas em relação aos seres vivos, o Sol aumentará a atividade 

nesse período, como sempre faz a cada 11 anos. A grande diferença é que o enfraquecimento do campo magnético 

do planeta em cada período de 238 milhões de anos, é quando o sistema solar inverte sua posição através do 

equador da galáxia. O ano de 2012 é o último ano do ciclo de tradução do sistema solar ao redor do centro da 

galáxia, a partir de 2013 é o ano 1, de 238 milhões para que isso aconteça novamente. Você deve evitar radiação 

forte, protegendo-se nas sombras e ser mais ativo à noite. Se houver poluição da atmosfera por cinzas vulcânicas, 

as temperaturas cairão, mas você estará protegido contra esses efeitos do sol, que, quando a poeira desaparece, a 

atividade solar e a Terra ' 

Q - Mythi, pergunta Megabocaina, sobre terremotos na Virgínia e Oregon, ficou provado que eram explosões, não 

terremotos, que mataram cerca de 60.000 pessoas, você sabe algo sobre isso? 

Bem, eunão gostaria de entrar no mérito desta questão, mas seus militares estavam tentando algo que eles não 

deveriam tentar. Os pleiadianos têm técnicas muito avançadas para o descomissionamento de mísseis nucleares, 

as técnicas envolvem campos de força no nível atômico que impedem a interação com os núcleos de átomos 

expostos, e essa é uma técnica complicada. Seus cientistas militares tentaram técnicas para combater esse efeito e 
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causaram a detonação de mísseis em suas próprias bases subterrâneas. Sabemos que sete mil alienígenas 

também foram eliminados durante os eventos. Os cientistas reptilianos deveriam estar trabalhando também no 

processo, tentando aprender as técnicas de desativação, e parece ter falhado. Um míssil desativado pode ser 

desmontado para sucata, porque não pode ser ativado novamente por nenhum processo conhecido. 

Q - Mythi, pergunta Caribe102, você pode nos dizer se resolveu a hipótese de Riemann? 

- No Caribe, essa e várias outras hipóteses podem ser totalmente compreendidas quando aplicadas na prática nos 

processos de comportamento quântico, tanto mecânicos quanto comportamentais da matéria, partículas e 

energia em seus estados finitos e infinitos. Muitas dessas teorias nas quais se propõe ajustar constantes e 

variáveis a um resultado final prático serão respondidas com um melhor conhecimento da física quântica em sua 

plenitude. A matemática pura não tem respostas adequadas a comportamentos nos quais os elementos ativos 

definem parte de seu comportamento de acordo com o ambiente em que estão sujeitos. 

Q - Paulo pergunta: Podemos esperar que a direção de rotação da Terra se inverta, em conjunto com a inversão de 

pólos de dezembro de 2012? 

- Não Paulo, a rotação pode alterar a duração do dia para mais ou menos horas, mas a rotação permanecerá a 

mesma. A teoria de que a Terra vai parar de girar e se mover na direção oposta é absurda, se parou; nada poderia 

fazê-la ganhar contador de velocidade. Tal situação deslocaria toda a crosta terrestre pela força inercial 

envolvida. 

Q - Fibster pergunta, então o que acontece agora em Marte? 

- Fibster, Marte é muito bonito, está recebendo muita água e mudando totalmente a aparência. CB me mostrou o 

conceito de Marte reformulado por um artista e a aparência é muito semelhante ao que está sendo adotado 

atualmente. É uma pena que o espectro de cores se perca à distância, como você pode ver com as mudanças de 

seus telescópios que estão acontecendo lá. Os reptilianos, mesmo com todos os defeitos de personalidade, estão 

fazendo um bom trabalho lá. Muitos de seus cientistas e militares mortos aqui foram transferidos secretamente 

para lá. A população é de cerca de 35.000 e há seres humanos nascidos lá, marcianos de verdade. Veja, com o 

nascimento de seres inteligentes lá, Marte é considerado um planeta habitado, como a Terra, com status de 

colônia, neste caso uma colônia mista humanóide e não humanóide. 

Vídeo 66 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e seis - 10 de outubro de 2011. 

Esse vídeo é uma reunião normal com perguntas e respostas. 

Q - Mythi, você tem notícias sobre a Dwarf Star? 

- O AnãoA estrela foi "rebocada" e está sendo mantida na borda dentro do Cinturão de Kuiper, em uma posição de 

menor gravidade que influencia o sistema solar interno. Esta posição, entre Netuno e Urano, será mantida até 

novo aviso. Seus cientistas estão observando isso com telescópios. As influências orbitais causadas aos planetas 

Plutão, Netuno e Urano são mínimas, pois o nave Krulians está criando uma "exploração de campo" que minimiza 

os túneis gravitacionais que conectam o sistema aos planetas. Mas, mesmo assim, os planetas podem "sentir" a 

presença do sistema Dwarf Star porque existem outras energias quânticas envolvidas e podem fornecer 

aquecimento, mudanças climáticas extremas e um aumento no brilho causado por uma maior excitação em sua 

própria emissão de energia cósmica. Veja que as grandes naves espaciais krulianas podem viajar para muitos 

múltiplos da velocidade da luz sem problemas ao viajar em espaço aberto entre os diferentes sistemas solares, 

onde não há "portões de transporte" acessíveis, mesmo levando consigo um sistema como o Dwarf Star e seus 

planetas sem afetá-los. Você não tem idéia dos poderes das naves espaciais krulianas. Seus governos sabem da 

existência de pelo menos 20 grandes naves krulianos nos limites internos do Cinturão de Kuiper e devem estar se 

perguntando se haverá algum tipo de "invasão". De fato, se os krulianos se apresentassem pessoalmente no 

https://www.youtube.com/watch?v=ZltYwy5oinA&index=2&list=PL8A4AFC31679E94B9
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planeta Terra, seriam confundidos com anjos, porque suas auras são muito enérgicas para seus padrões. A 

superioridade deles não seria imposta, seria sentida e respeitada. 

Q - Mythi, como essas dobras da velocidade da luz? É difícil de entender. 
 
- Bem, deixe-me explicar de maneira fácil. Uma espaçonave grande com energia suficiente disponível em seus 
geradores poderia criar um "portal de transporte" virtual, a uma certa distância na direção em que você deseja 
seguir. Suponha que esse portal possa ser criado para um ano-luz à frente e quando Quando você chega lá, pode 
criar automaticamente outro ano-luz à frente, para navegar instantaneamente portal a portal e percorrer 
distâncias em "tempo muito próximo de zero". Este é o mesmo sistema usado em "portais de transporte" fixos, 
mas em uma nave espacial torna-se dinâmico, dobrando uma progressão seqüencial do tempo, uma sequência de 
saltos no tempo e no espaço.Espero que você entenda o processo. 
 
Q - Mythi, os cientistas dizem que o vulcão nas Ilhas Canárias está prestes a explodir a qualquer momento, qual é 

a sua opinião? 

- Veja a natureza nos casos em que o planeta está altamente desestabilizado, é impossível prever com alguma 

precisão, mas o sol aumentará as emissões de vastas massas de energia a partir dos próximos dias, o efeito do 

"microondas" no magma causará uma grande pressão nas lacunas entre placas tectônicas. A explosão do vulcão 

nas Ilhas Canárias é apenas uma questão de tempo e pode ser maior do que seus cientistas pensam. Durante as 

próximas semanas, observe também o "limite" de 70 milhas de Yellowstone, que deve subir alguns centímetros, 

indicando uma possibilidade potencial de início de atividades.A região do Japão também poderia sofrer um 

grande evento, com o aquecimento do magma. 

Q - Mythi, ovelhas perguntam, você disse que os dinossauros ainda estão vivos, mas em outro planeta? Você já viu 

os dinossauros? E qual é o sentimento quando você viu um? 

- Ovelhas, os dinossauros habitam milhões de planetas em formação, assim como habitavam a Terra. Hoje existem 

técnicas que podem manter toda a banda de estudos paralisada e você pode tocá-las enquanto estiver nesse 

estado de letargia artificial. Mas existem seres muito mais bizarros e maiores que os dinossauros, incluindo 

insetos, mais altos que muitos edifícios em suas cidades. Você ainda tem muito para ver. 

Q - Mythi MB pergunta, os habitantes da Atlântida (e antes deles da Lemuriana) sobreviveram às passagens 

anteriores da anã vermelha Nibiru? Se eles sobreviveram, ainda residem em algum lugar da Terra ou dentro? 

MB, Lemurian e Atlantis sobreviveram a várias passagens de Nibiru, através da ação de seus mentores 

alienígenas. Os lemurianos tinham grandes instalações subterrâneas que podiam acomodar confortavelmente 

todo o seu povo por vários meses. O Atlantis tinha uma tecnologia avançada e pôde ser preparado várias vezes. O 

Lemuriano e a Atlântida foram levados milhares de anos para as Plêiades e grande parte das tripulações das 

naves Plêiades que trabalham aqui são descendentes diretos da Atlântida, uma civilização muito avançada, no 

nível de frequência 5. Parte da civilização lemuriana deu origem ao Inca e Maya, e agora também habita os 

planetas nas Plêiades. 

Q - Jerry pergunta, quando voltamos aos anos 1800, depois que os meteoros destroem os satélites, e daí? Você 

disse que não se preocupe, o resgate virá, mas depois de quando? Dois meses? Um ano? 

- Jerry, o alívio virá não apenas quando você tiver problemas com comunicação ou eletricidade, mas depois de 

qualquer mega desastre, onde as populações permanecerão isoladas e abandonadas pelo seu governo. A intenção 

dos governos não é ajudar as pessoas, apenas aquelas escolhidas para recolonizar o planeta após esses desastres 

despovoarem a Terra. Os esquecidos e isolados serão nosso alvo de resgate e assistência enquanto suas elites 

estiverem em abrigos, à espera de um processo de descontaminação. 

Q - Maria pergunta, Mythi, quando o dado, vamos para a 4ª dimensão? Ou você pode ir na 4ª dimensão da vida? 

Pessoas de diferentes partes do mundo estão indo para lugares diferentes na vida após a morte? Ou não? 
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- Mary,você só pode ir para a quarta dimensão definitivamente após o décimo nível de frequência da terceira 

dimensão. Quando o seu espírito vai para essa “zona interpolares” da quarta dimensão, é uma admissão 

temporal, uma zona de transição que permite o processo de reencarnação na questão da terceira dimensão. Nesse 

estado de transição, a comunicação é feitaO que outras pessoas estão dizendopor ondas cerebraisisto é, todos 

falam a mesma língua. É claro que existem muitos setores em que etnias muito específicas podem ser tratadas e 

orientadas em grupos onde elas podem interagir melhor. Mas no geral, todo mundo entende. 

Q - Mythi, José pergunta, é normal eu ter sonhos envolvendo extraterrestres. Sonhei com pelo menos 4 ou 5 

espécies diferentes. Eles me mostraram coisas, naves espaciais, entre outras coisas que não me lembro. A questão 

é: algumas espécies estão tendo contato através dos sonhos? Eu realmente tive contato com eles? Ou é um 

produto da minha imaginação? 

- José, muitas raças de amigos alienígenas estão circulando o planeta, conhecendo você mais de perto. Eles se 

movem diretamente com roupas furtivas ou fazem um exame mental dos habitantes em estado de sono, para 

obter mais detalhes sobre essa sociedade que em breve se juntará à comunidade. Ao dormir, sua matéria quântica 

pode se estender para fora do corpo físico e alcançar pontos que podem ser direcionados por seres mentalmente 

muito superiores na evolução do cérebro. A CB visitou nosso nave mentalmente algumas vezes e, quando surgir a 

oportunidade, será possível visitá-lo fisicamente. Se você tem uma mente aberta para essas possibilidades, facilita 

o contato porque não há medo do fator desconhecido envolvido no processo. O medo impede e inibe a matéria 

quântica da projeção para fora do corpo. 

Q - Belfoth pergunta, Mythi, as sociedades de nível 1 se concentram muito nas artes e ciências místicas ou é tudo 

muito mais pragmático. Por exemplo: astrologia, quiromancia, adivinhação? As teorias quânticas e de cordas 

parecem estar levando a uma perspectiva mais mística, com mais relevância do que se pensava nas últimas 5 a 10 

décadas aqui na Terra. 

- Belfoth, a ciência deve andar de mãos dadas com a parte espiritual. Toda a "sensação" bruta não importa 

totalmente "sem vida". A conexão com o divino transcende a necessidade de refletir sobre algo mais sublime, 

como parâmetro do objetivo do desenvolvimento. Existem mais espirituais do que outras sociedades, mas quando 

você se desenvolve cientificamente, começa a perceber como tudo está conectado por uma força maior e como o 

meio universal influencia o equilíbrio energético necessário para o desenvolvimento intelectual. 

Q - Um amigo pergunta: temos um anjo da guarda ou companheiro para cada indivíduo? Por exemplo; eu tenho 

um anjo da guarda? 

- Amigo, você não tem “um” anjo da guarda, tem muitos amigos (se os tiver) que estão na "zona de interpolação" 

da quarta dimensão para torcer por você, enviando boas vibrações e tentando ajudá-lo com boa energia em 

situações difíceis. Se você tem amigos que realmente amam você, você tem anjos da guarda sempre com você. É 

simples assim.  

Q - A Águia Branca pergunta: Mythi, eu sou um índio nativo americano! Participo de muitas de nossas antigas 

cerimônias tradicionais! Essa participação elevará nossa aura a uma frequência mais alta? 

- Amigo, as cerimônias são importantes para encontrar e confraternizar os membros de uma comunidade com o 

que eles consideram divinos. Mas um simples ser ajoelhado no canto de um lar humilde, mesmo sozinho, pode 

comungar com as forças universais com a mesma força que em uma cerimônia pomposa. Nem o sol nem o 

aumento da incidência de energia cósmica no planeta influenciam o aumento da frequência pessoal; ela é gerada 

de dentro para fora, e não vice-versa. A aura é pessoal e intransferível; pode ajudar a iluminar os caminhos 

daqueles com pouca luz, mas não pode dar luz. Cada um tem sua própria aura de iluminar por suas atitudes e 

amor interno, que faz um gerador sintonizar com a aura do planeta, ajudando a acabar com a escuridão e 

permitindo que aqueles que não têm luz mancham os caminhos que os levam à iluminação por si mesmos. . 

Vídeo 67  
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Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e sete - 18 de outubro de 2011. 

 

- Amigos, de acordo comObservações dos Plêiades e enviadas às CG e às frotas em serviço, há um grande 

movimento militar no planeta, concentração de forças na América do Norte, Ásia e Oriente Médio. A agenda da 

elite já está sendo acelerada pelo volume e o influxo de armas e as tropas parecem entrar em conflito, que pode 

ser iniciado no início do próximo mês. Esteja preparado para este início de operações para a desestabilização 

global que culminará na promulgação de um único governo e uma economia unificada. Algumas regiões estão 

sendo "preparadas" para sofrer desastres "naturais" simulados. Milhares de toneladas de explosivos 

convencionais estão sendo movimentados pelo planeta. Essas ações podem ser anunciadas como "impactos de 

meteoros" ou "ataques alienígenas". Após o início dessas operações, esteja pronto para os anúncios de bandeiras 

falsas de seus governos, 

A cauda do cometa Elenin jogará milhares de meteoritos em sua atmosfera superior até o final de novembro.A 

comunicação entre vocês, cidadãos comuns, deve ser interrompida porque os satélites danificados não serão 

substituídos. A falta de energia também será um problema. Uma rede de comunicações completa, 

independentemente da rede de satélites, já está conectada a todos os postos de comando de sua elite, para que os 

satélites atuais sejam convenientemente descartáveis durante essas operações. Ainda segundo os Pleiadianos, os 

governos da coalizão instalaram marcos do sistema de navegação emitindo sinais de coordenadas físicas, um 

Sistema de Posicionamento Global (GPS), independente de satélites para navegação de aeronaves e mísseis, também 

vinculado ao "sistema de bombardeio de frequências" (HAARP). Aparentemente, a operação para o início de uma 

grande revolta social no planeta já começou. De acordo com pesquisas da Comunidade Galáctica, existem 7.009.937, 

Como você sabe, esta parte da galáxia está passando por uma enorme nuvem de energia pelos próximos dois 

anos, o que afetará o sol e os planetas com atmosferas permeáveis, causando mais aquecimento nas camadas 

internas da Terra e aquecendo nos níveis mais altos todos os planetas e especialmente o planeta Júpiter. 

CB disse que muitos de vocês perguntam sobre as raças que atualmente estão ajudando na pesquisa aqui e vou 
citar algumas delas. Mas primeiro, deixe-me explicar uma coisa: o nível de frequência das raças não interfere de 
maneira alguma no relacionamento entre elas. Às vezes, essas diferenças são difíceis de perceber porque 
dependem da maneira de ser e de se expressar em cada corrida. Algumas raças são mais fleumáticas, enquanto 
outras são mais sociais, independentemente de suas faixas de frequência. Após a frequência do nível 1, as 
seguintes frequências abrirão as possibilidades de desenvolvimento cerebral e facilitarão a compreensão de 
processos mais sutis da dinâmica universal. Um humanóide de nível 1 se relacionará muito bem com o outro nível 
10, sem nenhum senso de inferioridade ou superioridade no relacionamento. É como uma árvore, os galhos 
superiores, baixo ou médio pertencem à mesma árvore, apenas alguns vieram antes e outros mais tarde, mas 
todos pertencem ao mesmo contexto e função. Nas tripulações de naves espaciais, você encontra várias 
frequências, trabalhando juntas como uma equipe, sem que uma seja mais importante ou superior à 
outra.Tudodepende do perfil de cada um no conhecimento e na dinâmica pessoal para definir melhor seu papel. 
Corridas que trabalham aqui hoje, temos algumas sociedades principais: 
* Plêiades, nível 3 e 4, muito parecido com você fisicamente. 
* Raças de Aldebaran: dois tipos, um humanóide Grays, algum tipo de estatura média, com outros como sua 
constituição, mas inferior, nível 2, até 6.  
* Raças Sirius, algumas de baixa estatura, Cinzas, tom mais escuro e outras raças Reptilianas, do nível 1 ao nível 3.  
* Raças do tipo Camelopardalis do humanóide, altura de Gray mais alta, nível 6 e 7. 
* Cria Arcturianos do golfinho humanóide do nível 3. 
* Raças de Andrômeda, níveis 3 a 5, alguns Grays de baixa estatura e outros humanóides, do meu tipo, como você, 
mas um pouco mais baixos, como algumas raças das quais Rigel Centaurus, semelhante à minha, também do nível 
5.  
* Corra com Chithok pequenos humanóides de 30 cm de altura do sistema solar Chithok, perto do centro de sua 
galáxia, nível 6. 
* Raça kruliana, nível humanóide 8, evolução das raças das Plêiades que assumiram uma forma corporal mais 
esbelta e parecem muito harmonicamente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ePymfevLjRM&index=3&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Muitos de vocêstambém perguntou sobre o tamanho da nave mãe Krulians. Sim, é enorme, mas você não tem 

idéia de como está por dentro. Existem várias cidades, fazendas, lagos e oceanos, florestas, todas mantidas por 

sistemas auto-regenerativos, incluindo a própria nave espacial que se regenera, ou seja, nunca envelhece e é 

indestrutível.A atmosfera é totalmente controlada, o nave possui um sistema perfeito de cancelamento inercial e 

campo de gravidade, independentemente de sua posição relativa, e nenhuma folha cai antes da hora certa. A 

diferença é que o extraordinário campo de força externo forte os protege de meteoros e asteróides e de todas as 

emissões radiantes do sol, o que permite que a sonda mergulhe literalmente na massa líquida de qualquer sol, sem 

ter contato superficial com o calor extremo. Eles podem instalar os dispositivos em qualquer nível de sua superfície 

ou no interior dos sóis para reduzir as pressões internas e redirecionar os EMCs com total segurança. Tudo o que 

minha civilização possui em três planetas se encaixaria confortavelmente nessa super nave. A terra é fértil e não 

faltam jardins, flores e vegetação. Eles mantêm um ecossistema equilibrado com animais, pássaros, insetos e peixes 

como qualquer planeta normal. A superfície interna da super nave reproduz em tempo real tudo o que está do lado 

de fora, ou seja, eles podem ver as estrelas no céu como você, galáxias e sistemas solares, e parece exatamente o 

mesmo. Qualquer um de nós poderia viajar por anos dentro e morrer sem saber por completo. Isso é realmente o que 

você chama de "paraíso" particular, onde qualquer um gostaria de viver. 

Q - Mythi, um amigo astrofísico pergunta sobre que tipo de partículas e atributos físicos compõem a matéria 

escura. 

- Bem, vou tentar explicar simplesmente.A matéria escura é a transportadora do universo, a contenção 

gravitacional do espaço aberto para todas as questões dimensionais, ondas de energia e fótons de todos os 

comprimentos de onda. É um campo de energia composto de fluido quântico, substância que permite o agrupamento 

de matéria que interage entre si, permitindo a formação de túneis gravitacionais, que mantém a matéria 

dimensional agrupada e em equilíbrio. A matéria escura pode variar da "densidade quântica", dependendo da 

resposta necessária ao volume de corpos materiais envolvidos, o que pode causar curvatura nos feixes de fótons, ou 

seja, dobrar a luz, como acontece nas refrações criadas no "material dimensional" quando camadas estão em 

temperaturas diferentes. A criação dos portais de transporte é baseada na mecânica de abrir brechas na matéria 

escura, eliminando sua influência natural e criando passagens sem "tempo" ou "influência gravitacional" pelo espaço 

intergalático. Esse fluido mostra apenas a função quando sua influência é requerida pela presença da matéria em 

qualquer forma dimensional e em qualquer dimensão da existência, porque sua influência gravitacional é excitada na 

medida do necessário para equilibrar as forças e tendências da matéria densa. Não tem atrito porque não contém 

partículas dimensionadas, apenas "compensação de fluidos", isto é, apresenta-se em seu estado natural como uma 

questão multidimensional. porque sua influência gravitacional é excitada na medida do necessário para equilibrar as 

forças e tendências da matéria densa. Não tem atrito porque não contém partículas dimensionadas, apenas 

"compensação de fluidos", isto é, apresenta-se em seu estado natural como uma questão multidimensional. porque 

sua influência gravitacional é excitada na medida do necessário para equilibrar as forças e tendências da matéria 

densa. Não tem atrito porque não contém partículas dimensionadas, apenas "compensação de fluidos", isto é, 

apresenta-se em seu estado natural como uma questão multidimensional. 

Q - Mythi, Jerry pergunta, acabei de ver um vídeo de um "cometa" batendo no sol ... o filme está cheio de naves 

krulianas ... os amigos do espaço estão trabalhando no sol? 

- Sim Jerry, eles estão trabalhando para tentar reduzir as pressões internas do teu sol, nesta passagem do sistema 

solar através da nuvem de energia cósmica. Você está vendo este vídeo, a nave espacial Krulians, não um cometa 

se aproximando do sol e possivelmente parando em sua superfície, fato que causou a reação com o consequente 

alívio da pressão interna. Tudo isso acontece muito mais lentamente do que está sendo mostrado, como você 

pode ver a hora exibida no próprio vídeo. Essa ação específica exigiu cerca de 24 horas. 
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Bem, eu não posso dessa vez, mas vou mantê-lo informado sobre os eventos. 

Vídeo 68  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e oito - 2 de novembro de 2011. 

 

Obs .: - Amigos, tive que fazer uma viagem de 5 dias que impedia o contato com Mythi. Ontem pudemos 

conversar e trocar informações. Recebi muitos e-mails sobre o YU-55 e segui o que me foi explicado: 

- O periélio do YU-55, como você o chama, foi desviado para demonstrar a presença de inteligência extraterrestre 

para toda a população do planeta Terra. Sua trajetória foi desviada pela influência da nave Kruliana que seguiu o 

cometa Elenin, um cometa que também foi "ordenado" a esta ação. O cometa YU-55 será acompanhado por seus 

astrônomos e poderá ser desviado para alcançar a Lua e será operado por naves espaciais, todas vistas por você 

em tempo real. Se o YU-55 chegar à luaem 8 de novembro, uma grande chuva de detritos será atraída pela 

atração gravitacional da Terra, possivelmente neutralizando seus sistemas de comunicação, além da trilha do 

cometa Elenin, programada para começar os primeiros efeitos deste mês. Mesmo que não seja direcionado para 

alcançar a superfície lunar, todo o movimento da espaçonave fornecerá a divulgação necessária no momento, fato 

que milhares de pessoas em seu planeta podem ser vistas com telescópios regulares, sem a censura de seus 

governos. 

- A Comunidade Galáctica solicitou a evacuação total de todas as atividades na Lua desde a aproximação de 

Elenin, já preparando o cenário para este evento. Programado após esta revelação, o "sistema solar Nibiru" pode 

ser colocado na rota original novamente;está sendo movido para frentepela "nave espacial Krulians" e está 

causando mudanças orbitais e declinação dos eixos dos planetas em órbitas externas, especialmente em Saturno e 

Júpiter, que são mais facilmente observados. Esta é uma decisão a ser tomada após esses eventos, e você, se sim, 

finalmente verá os dois sóisem poucos meses. 

Q - Mito, é verdade que uma raça de Andrômeda atacou bases de reptilianos no Golfo de Áden? 

- Não,Não é verdade. A única frota vinda de Andrômeda, em serviço aqui é a nossa. Outras raças de Andrômeda, 

que circulam no planeta, são apenas de equipes científicas. Esta notícia é totalmente infundada, pois não temos 

https://www.youtube.com/watch?v=zbGBMIswpVU&index=4&list=PL8A4AFC31679E94B9
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ordens para atacar nenhuma outra raça. Para isso, há o conselho da Comunidade Galáctica. Lá, os Plêiades que 

vivem em comunidades no Oriente Médio, África, Rússia, em muitos países asiáticos, na América do Sul, ou seja, 

estão bem familiarizados com os eventos e podem manter o conselho da Comunidade Galáctica ciente do que está 

acontecendo com a população local. . E se é provável que uma intervenção seja atribuída à frota pleiadiana 

altamente preparada para isso. 

- Os reptilianos estão sendo julgados por uma diretoria da Comunidade Galáctica por sua participação ativa no 

evento que levou à explosão de instalações subterrâneas na América do Norte, e podem não conseguir continuar a 

parceria com seu governo durante esse período de formação do novo sociedade. A colônia em Marte não será 

afetada por esta decisão. 

- Oos movimentos militares são intensos e parece que existe a possibilidade de eliminar grande parte dos líderes 

governamentais dos países, quando todos estão em um só lugar ao mesmo tempo. Essa seria uma maneira de 

implantar um único governo e economia para o planeta, como os planos dessas forças ocultas, que estão 

manipulando essa agenda. O controle do caos é muito mais fácil do que controlar uma economia mundial falida 

no início das apreensões. 

- Lásão grandes mudanças na base antártica. Uma grande nave espacial, com um campo de energia que reflete 

energias cósmicas e força geomagnética está circulando pelo continente e neutralizando uma tentativa de 

derreter um lago que serve o "porto espacial subterrâneo". Seus governos estão tentando descongelar, usando o 

"sistema HAARP". Esta nave espacial brilha e reflete a luz como um pequeno raio de sol onde quer que ela vá. Este 

é um momento de grandes irracionalidades; seus governos sabem que não serão atacados aleatoriamente sobre a 

população em que se escondem. Com os ataques HAARP nos pólos e no oceano, muito vapor está sendo liberado 

em sua atmosfera, o que deve causar inundações e tempestades de neve extremas em muitas regiões, como nunca 

antes. Esteja preparado para eventos extremos envolvendo o clima das regiões com furacões e tornados. 

- Durante este período,você testemunhará muita atividade perto do Sol com as naves espaciais carregando. Os 

cientistas krulianos estão fazendo com que "as CMEs do lado oposto aliviem a pressão. Muitos tiros de energia 

serão vistos, pois este é um sistema de prevenção contra os muitos meteoros perdidos que cruzam o sistema neste 

período de alta atividade cósmica. Com a aproximação da energia solar sistema Nibiru, se for colocado de volta na 

rota, muitos asteróides são atraídos e repelidos, causando uma reação em cadeia que aumentará 500 por cento 

no movimento de detritos no sistema solar. mês você terá muitas notícias e fatos que sinalizarão eventos futuros; 

alguns serão anunciados por seus próprios governos, como meteoros iminentes de choque ou outros "desastres 

naturais". 

- O campo geomagnéticodo planeta está se tornando cada vez mais fraco, o movimento do magma continua a 

aumentar e, consequentemente, as chances de grandes movimentos tectônicos em todas as regiões. Esse 

enfraquecimento causará mudanças na cor do céu com diferentes cores de refração nas camadas atmosféricas, 

causadas pela alta incidência de energia cósmica e radiação do seu Sol, é um aviso e um sinal visível do estado em 

que está o escudo de proteção geomagnética do seu planeta. O sistema solar já está dentro da nuvem de energia 

cósmica, e permanecerá assim pelos próximos dois anos, de modo que animais, insetos e peixes mais sensíveis a 

essas mudanças perecerão e até se extinguirão nesses dois anos. 

- A energia cinética que mantém um corpo em movimento pode ser comparado à relutância de alguns em parar e 

pensar em entender a dinâmica dos fatos e eventos. Eu sei que isso causa polêmica quando a CB coloca o que eu 

digo nos vídeos. Eu conheço todo mundogostariam de acabar com suas ansiedades e, consequentemente, ficar 

frustrados quando os fatos não coincidem com datas ou envios. Tenha certeza de uma coisa: tudo no universo 

acontece no momento certo, mesmo quando algo parece errado, pode estar certo se visto de um ângulo diferente 

por outro observador.Entenda que essas previsões dependem da linearidade dos eventos, se mudanças nos fatos 

puderem mudar os eventos no final. Olha eusou apenas um observador que está em um ângulo melhor para ver os 

eventos, não estou pregando doutrinas ou procedimentos, apenas estou mantendo ele e você, o melhor informado 

dos fatos possíveis. 
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- Tome cuidado e mantenha-se pronto para tudo ou nada, mas esteja preparado de qualquer maneira. 

Vídeo 69  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo sessenta e nove - 10 de novembro de 2011. 

 

- Amigos, Vim aqui por insistência da CB para comentar sobre esses pontos e volto em três dias para uma nova 

conversa. Estamos ajudando os Arcturianos em uma operação para remover uma base submarina perto da ilha 

Socotra, no Mar Arábico. 

- Como você pode acompanhar, o asteróide YU-55 foi desviado de sua rota para a Lua pela nave Kruliana, 

aproximando-o um pouco mais da órbita da Terra, e isso fez com que seus astrônomos fizessem correções nas 

distâncias da Terra. A Comunidade Galáctica decidiu impedir os planos da atual elite do seu planeta, eles foram 

aconselhados pelos Plêiades. Se grandes desastres naturais acontecerem no momento certo e confiante, 

facilitariam o plano de genocídio. Uma grande embarcação que os krulianos passaram perto do planeta cobrindo 

os efeitos dos meteoritos, a trilha de Elenin, que desativaria suas comunicações no início de novembro. 

A economia daSe o planeta entrar em crise total, seu governo terá que iniciar um grande conflito para realizar 

planos de controle global e isso será mais facilmente rastreado, porque, se esse plano estiver em vigor, poderemos 

ser ordenados à intervenção do planeta. . É isso que os Plêiades desejam por muitos meses, uma intervenção 

aberta com a participação direta das populações locais. A passagem dessa colônia para o nível "um" de frequência 

está recebendo grandes intervenções de sociedades que há muito tempo trabalhavam para esse desenvolvimento. 

É mais complicado do que parece, porque foi acordado pelo conselho da Comunidade Galáctica que seu governo 

não pode executar os planos pré-estabelecidos para eliminar as etnias consideradas "descartáveis" por eles. 

Seuas elites estão perdendo tempo, não podiam contar com Elenin, nem com o YU-55, nem com o sistema Nibiru 

no tempo correto, e assim perderão o controle da situação em breve. Infelizmente, a princípio, você está em meio 

a retaliações planejadas por eles, mas não por muito tempo. Os reptilianos são incapazes de expressar qualquer 

participação, porque suas atividades são praticamente suspensas na Terra por ordens da Comunidade Galáctica, 

ou seja, suas elites não terão cobertura. Os movimentos militares demonstram claramente o objetivo deste jogo, 

colocando a nação contra nação, especialmente em áreas mais populosas do planeta. Para suas elites, este é um 

jogo com cartas marcadas, todos os envolvidos sabem exatamente qual o papel que devem desempenhar no jogo 

da eliminação da população.O efeito de fazer o povo querer a destruição de seu próximo é o desejo das elites e 

não dos cidadãos comuns. Essas nações poderiam viver em paz se não houvesse essa centralização do poder por 

tão poucos. A estratégia da "Comunidade Galáctica foi inteligente, removendo o fator" natureza "da agenda de 

suas elites, está forçando seus governos a tomar uma iniciativa que demonstre claramente a intenção do 

genocídio. Essa mudança na política da Comunidade Galáctica, com O respeito à "não interferência" foi muito 

interessante porque seu planeta está realmente em uma situação em que medidas de emergência estão 

necessariamente sendo implementadas.Em relação ao sistema Nibiru, acredito que ele será restaurado para a 

rota normal no interior do sistema solar, mas esta situação beligerante, já deve ser resolvida quando passar 

dentro de alguns meses. Além disso,os Arcturianos foram responsáveis pelo alívio da pressão do magma do vulcão 

que ameaçava explodir as Ilhas Canárias, jogando metade da ilha e o mar, causando o desastre natural que 

estava prestes a acontecer. Eles perfuraram a camada de lava no ponto de maior pressão para reduzir a 

possibilidade de outro evento de desastre, anteriormente esperado por suas elites. Os krulianos também estão 

mantendo sob controle o sol o máximo possível, para tentar manter as "instalações básicas" do planeta 

funcionando o tempo que for necessário. Não pense, porque nenhum asteróide colidiu com o planeta, nada está 

acontecendo. Não está acontecendo muita coisa por razões que você entenderá no futuro próximo. Muitas 

pessoas estão trabalhando duro para tornar possível aumentar seu nível de sucesso na proporção esperada por 

todos. Tome cuidado e tenha fé que todo esse caminho acabará com um sofrimento mais justo e menos sofrido 

por essa situação geral. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXrKukmCTbw&index=5&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Vídeo 70 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta 16 de novembro de 2011. 

 

Q - Mythi, Pergunta MB, por que as sondas russas enviadas às missões de Marte falham completamente? Todas as 

suas tentativas de orbitar Marte ou suas luas falham! 

 

-MB, apenas certas etnias do seu planeta, as elites que controlam sua Europa e América do Norte participam da 

colonização de Marte com os reptilians, os russos, os orientais, os africanos e os asiáticos não estão incluídos. 

Qualquer tentativa dessas etnias na exploração, estudo ou exibição "in loco" de Marte ou de suas luas será 

sumariamente impedida. 

Q - Thomas pergunta, Mythi que a base subaquática que você e os Arcturianos estão desmantelando era uma base 

reptiliana que eles estavam usando para enviar energia negativa ao Oriente Médio para desestabilizar as pessoas 

emocional e mentalmente naquela área, a fim de criar a instabilidade que daria ao elitista uma desculpa para 

invadir essa área? 

- NãoThomas, CB também perguntou sobre um anúncio que havia explodido bases de reptilianos na China e no 

Iêmen, e isso não é verdade. Os reptilianos não têm bases submarinas aqui, tinham bases no que é hoje a Grécia e 

várias nas Américas, incluindo alguns lagos no Peru nos velhos tempos. As bases Arcturianas são incomparáveis, 

não têm inimigos, e o campo de força usado nessas bases as torna invulneráveis. Algumas bases estão sendo 

removidas e realocadas outras. Não acontece irradiar "energia negativa", há uso alternativo de "energia 

paralisante dos sentidos" para evitar danos físicos a seres irracionais ou beligerantes. O que perturba as pessoas 

não é um poder externo, são os problemas externos, como falta de respeito pelos direitos, falta de nutrição das 

famílias, "sanções" impostas por aqueles que de outra forma tomariam posse dessas regiões ou simplesmente 

eliminariam algumas etnias. Os reptilianos não estão envolvidos com esse tipo de ação, eles são muito mais 

inteligentes e avançados do que você imagina. O problema deles agora é com as sanções da Comunidade 

Galáctica sobre sua presença no planeta como "convidados", sua "festa" acabou com esta colônia. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0Je2VZpGBo&index=6&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Q - Mythi, este filme foi feito em um lançamento de foguete de alguns dias atrás, quando ele já estava acima da 

atmosfera, que parece azul é o quê? 

 

- Veja, este é o sistema Nibiru visto do quadrante sul da Terra. Quando visto diretamente recebendo a luz do sol 

que é, por trás do sol, a única frequência refletida pela emissão de prótons, é azul claro. Durante o dia, quando o 

sol está brilhando, você não o vê, pois sua atmosfera também reflete azul claro e a noite fica fora do alcance da 

visão. A única posição viável de observação é o Polo Sul. Quando passa para a frente do sol, ou seja, é inferior a 

uma UA, você verá uma bola avermelhada porque a luz do sol está vindo por trás. Como eu disse anteriormente, 

os krulianos estão posicionando o sistema na rota original e devem acelerar sua velocidade quando receberem a 

ordem da comunidade galáctica. Eles o trouxeram dos limites do Cinturão de Kuiper para perto do sol. Em alguns 

meses, você verá seu segundo sol. Todos até agora entraram em polêmica com a CB, testemunharão todos os 

fatos e, depois de revisar tudo o que foi dito, verão como foram enganados a fazer suposições apressadas. Esse 

atraso deliberado à passagem do sistema Nibiru e qualquer interferência adotada até o momento pelo CG é 

devido ao relatório oficial dos Plêiades sobre as altas tendências de um conflito no mundo que visa o extermínio 

de 80% das etnias presentes, pelo elites atuando. 

 

- Como você está aprendendo, poucas variáveis podem mudar bastante a direção e o tempo dos eventos. Desde 

que começamos a conversar por mais de um ano, muita coisa mudou, as variáveis estavam mudando, as decisões 

estavam sendo tomadas. Muitos, que se sentiram enganados pelos fatos, podem assumir posições defensivas em 

relação a essas informações e até tentar desacreditá-las, mas tudo chegará a tempo, nada como um dia após o 

outro para revelar o resultado dos eventos. Tente ler tudo o que foi dito desde o início de nossas conversas, para 

entender as nuances dos fatos que levam à mudança conforme o desenvolvimento dos eventos. A verdade é 

finalmente escrita em linhas tortas. 
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Vídeo 71  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e um17 de novembro de 2011. 

 

Q - Mythi, existem muitas evidências da existência de um novo planeta como parte do sistema solar, um planeta 

escuro que não reflete a luz, muito grande, e alguns o chamam de "planeta Enoch". ? 

- Este fatoseria comunicado a você a tempo, ou após sua entrada na comunidade galáctica. Os únicos que sabiam 

da existência desse "planeta encapsulado" eram suas elites que administravam suas sondas espaciais de 

observação. É um grande planeta, está em processo de estabilização da órbita. Atualmente, possui uma órbita 

marcadamente elíptica e viaja em alta velocidade. Sua órbita foi calculada para uma posição e um tempo 

angulares tão precisos que o bit deve influenciar a rotina orbital dos outros planetas no sistema. Não confunda 

este 12º planeta, com o "sistema Nibiru", que é um sol binário para o seu sol. Este planeta é do tamanho de 

Saturno e é maciço. É totalmente encapsulado por uma atmosfera especial, que fornece ao planeta um grande 

equalizador de condições de vida, independentemente da necessidade de luz solar regular. Ele captura a energia 

necessária em sua rápida passagem ao lado do sol e permanece constante até a próxima passagem. 

Pessoalmente, eu não estava lá, mas pude ver pelo sistema, é um planeta bonito, climatizado e harmonioso, como 

um dia a Terra certamente o fará. 

- Bem, agora vou explicar o motivo disso tudo. A colônia de terráqueos chegará ao nível um, mas o processo 

humano de descontaminação, ou seja, até que sua sociedade esteja apenas com indivíduos do mesmo nível de 

frequência, serão necessárias muitas décadas. Por esse motivo, este planeta foi adicionado ao seu sistema solar 

na última década por uma força-tarefa conjunta composta principalmente por krulianos, pleiadianos e 

camelopardalis. É um planeta que foi trazido de um sistema solar da Constelação das Plêiades, que é uma 

colonização humana viva dos Plêiades nível 5, que será o "irmão mais velho" e será a "civilização responsável" 

pelo equilíbrio desse sistema solar . Eles serão responsáveis pelos portões de transporte intergaláctico, pela 

supervisão da conduta de "dentro para fora" e "de fora para dentro" do sistema solar. Esta civilização é uma base 

de conhecimento de avanços tecnológicos e espirituais e se misturará naturalmente com a nova civilização do 

planeta Terra. Eles serão a porta de entrada para todas as outras civilizações que já estão em contato direto com 

elas e serão apresentadas a você como novos irmãos de diferentes partes do universo. Nosso elenco de 

Andrômeda também está incluído nesta lista de amigos. Muitos deles viveram entre vocês por muitas décadas, 

seguindo sua maturidade, pontos fortes e fracos. Eles são tão humanos quanto você, mas com uma capacidade 

muito maior de análise e discernimento. Eles sabem tudo sobre você; eles usam grande parte da sua internet e, 

sem dúvida, sabem que discutimos essas conversas pelo canal em que você se encontra.A eliminação do perigo de 

Elenin e sua trilha, o alívio da pressão tectônica em vários lugares do planeta, o redirecionamento de grandes 

emissões solares, o desvio de asteróides, etc.  

- Hoje,o sistema solar possui três planetas habitados, Terra, Marte e o que você está chamando de "Enoque". A 

presença dessa civilização Pleiadeana como parte do sistema inibirá completamente a interferência de raças 

exploratórias e manterá permanentemente algumas raças "não humanóides". Suas elites não podem negar por 

muito mais tempo a presença do novo planeta em seu sistema solar, tão em breve você terá certeza de tudo isso 

que estou lhe dizendo primeiro. Estou apenas dizendo isso porque vejo que você já descobriu por si mesmo "o 

planeta em questão", porque, caso contrário, eu não tinha autorização para tal divulgação, mas também não 

recebi nenhum pedido de "alta confidencialidade, então, eu falou e disse ... 

Q - Sylvain pergunta, é possível que algumas bases idiotas subterrâneas tenham portais que podem viajar de um 

planeta para outro? Se sim, é possível que as elites escapem da colônia de Marte? 

- Sylvain, portais de transporte podem ser abertos em transferências para locais específicos dentro do sistema 

solar. Essas aberturas são temporárias, ou seja, não são portais fixos, como os instalados na rede de transporte 

https://www.youtube.com/watch?v=g8X2ZrjrIak&index=7&list=PL8A4AFC31679E94B9
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regular. Sim, com a tecnologia adquirida pelos reptilianos, alguns de seus governos devem ter acesso a um portal 

temporário para Marte eventualmente. 

Pergunta - pergunta Mordant, você pode fornecer uma descrição dos seres em Rigel e Betelgeuse. Qual é a 

importância do planeta Mintaka e existe vida lá hoje? 

- Amigo, o sistema binário de Rigel Genji e o sol Betelgeuse em Orion, existem milhares de planetas dependentes 

de suas emissões de calor e luz. Existem centenas de tipos de humanóides e não humanóides que vivem nos 

trilhões, nessas nebulosas. É totalmente impossível para mim identificar um planeta com o nome dado por você 

sem uma posição astrológica precisa. 

Pergunta-Skywriter pergunta, qualquer civilização alienígena teve a mão na criação de livros como a Bíblia ou o 

Alcorão, etc ...? Ou foi criado pelo homem? 

- Sim, os primeiros rascunhos do romance em seu sistema solar e as estrelas circundantes foram feitos pelas raças 

antigas que guiavam os sumérios, os Vedas e muitos antes deles. Uma raça de homens grandes, agora vivendo 

nas Plêiades, deixou vários romances focados no conhecimento local do zodíaco. Foi o começo da romantização 

dos teólogos da época que passaram para outras etnias, adaptando-as aos seus próprios parâmetros culturais e 

filosóficos. Esses romances originais têm mais de 18.000 anos e foram acrescentados outros elementos figurativos 

como exemplos de vida a serem seguidos e admirados. É claro que havia muitas políticas de inserção e a criação 

do conceito de céu e inferno, para conter o ímpeto das massas e controlar suas tendências. 

Vídeo 72  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e dois- 28 de novembro de 2011. 

 

Respostas e considerações. 

Q - Mythi, existe um satélite antigo que foi apelidado de "Cavaleiro Negro", que transmitiu esporadicamente 

mensagens, indicando a fonte do sistema estelar Epsilon Boötes na posição que ocupava há aproximadamente 

13.000 anos. Você pode nos dizer qual é esse objeto? 

- Bem,esse artefato foi originalmente instalado na órbita da sua lua após a última luta armada pelo controle do 

sistema solar por cerca de 13.000 anos. Foi instalado pelo consórcio que, dois mil anos depois, obteve a formação 

oficial da Comunidade Galáctica, que agora cuida dessa parte da galáxia. Quando a Comunidade Galáctica 

assumiu esta colônia há cerca de 11.000 anos atrás, ela foi transferida para a órbita da Terra acima de onde a 

base seria construída na Antártida. Veja, naquele tempo a Antártica não tinha gelo, estava coberta de florestas 

temperadas e grandes lagos. Seu nave chamado "ônibus espacial" orbita ao lado do satélite; seus astronautas 

tocaram, filmaram e examinaram, mas é inexpugnável para a tecnologia atual. Este dispositivo envia informações 

regulares sobre as comunicações capturadas no planeta, desde o início de sua civilização colonial envia análises e 

informações atmosféricas sobre os campos de energia do planeta. É um artefato antigo, instalado por uma 

derivação da civilização de Camelopardalis da Constelação de Boötes. É totalmente funcional e funciona em 

tempo real. 

Q - Mythi, onde estão Elenin e Nibiru? O que devemos esperar da sequência de eventos? 

-Amigos, Elenin não representa mais nenhuma ameaça, pois toda a sua influência foi eliminada pelas ações da 

Comunidade Galáctica. O sistema Nibiru está em rota, com velocidade controlada. Não sabemos exatamente qual 

será a Comunidade Galáctica de tomada de decisão, mas parece que eles estão dando corda às suas elites para 

que se enforcem. Em breve você estará assistindo Nibiru, como seus ancestrais observaram em outras ocasiões, 

mas a data da primeira exibição depende apenas da data a ser determinada pela Comunidade Galáctica.Eles 

estão aguardando a sequência de eventos, conforme dirigido pela comunidade dos Plêiades, responsável pela 

integração dessa colônia em particular na comunidade intergaláctica. o Pleiadeanos é que definirá quando a 

https://www.youtube.com/watch?v=WjMpYT7T0WI&index=8&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Comunidade Galáctica deve intervir. O planeta que você chama de Tyche ou Enoch deveria ter sido lançado por 

sua comunidade científica, mas entendemos que eles não têm a menor intenção de fazê-lo. 

- Voce esta prontoperceber grandes aumentos de instabilidade no comportamento dos fenômenos atmosféricos, 

porque é impossível reparar o enfraquecimento do campo geomagnético do planeta, é um comportamento 

natural. Quanto mais próximo do equador galáctico, mais o campo enfraquece, e isso permite uma grande 

absorção de energia solar e cósmica, causando essas mudanças. Os pólos físicos, isto é, a inclinação do eixo de 

rotação do planeta inicia sua migração para o ponto de equilíbrio causado pelo movimento do magma que está 

ganhando temperatura pela quantidade de energia absorvida. Isso deve ser intensificado nos primeiros meses de 

2012. 

- A economia do seu planeta está arruinada para as pessoas, pois tudo o que está acontecendo é uma ficção. Suas 

elites têm tudo sob controle, é como o seu jogo chamado "Xadrez", com todos os movimentos combinados 

anteriormente onde o xeque-mate é reduzir a população em todo o mundo. Esteja preparado para enfrentar esse 

teatro montado por suas elites, a maneira mais fácil para elas é provocar um "levante" do povo para poder 

controlar o caos no caso de proporções globais. Seus governos lançaram um artefato recentemente a caminho do 

novo planeta; eles querem um contato porque descobriram que é um planeta habitado e extremamente técnico. 

Um comitê de reptilianos da colônia marciana tentou agendar uma visita levando os representantes de suas elites 

a "dar boas-vindas" eles, mas o cronograma foi recusado pelos Plêiades até que a ordem seja restaurada e os 

líderes reais sejam reconhecidos. Afinal, os reptilianos ainda estão suspensos de qualquer atividade que envolva 

essa colônia humanóide. 

Q - Mito: por que você se referiu a este novo planeta como o décimo segundo? 

- Bem, para nós existem onze corpos celestes considerados planetas em seu sistema, eles são chamados por você 

de: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Eris e Haumea. 

Q - Mythi Jerry pergunta, em um vídeo aleatório foi capturado um fenômeno luminoso atingindo o Vulcão 

Sakurajima, você poderia dizer o que é? 

- Como expliquei anteriormente, os Arcturianos estão tentando controlar grandes erupções. Essa técnica para 

aliviar a pressão em pequenas doses mantém o vulcão sob controle por algum tempo. Este flash visto neste filme, 

é uma descarga de um feixe de energia disparado de um nave com o campo de invisibilidade ligado, de modo que 

apenas o feixe é visível, começa do "nada" e termina chegando ao vulcão. Os Arcturianos trabalham não apenas 

no ambiente submarino em que operam em qualquer ambiente. 

Q - Mythi, Thomas pergunta, as estátuas da Ilha de Páscoa e seus assinantes nunca foram explicadas. Você pode 

nos contar algo sobre isso? 

- Thomas, de acordo com registros, esta ilha foi a base para reuniões entre raças avançadas da Atlântida, do 

Oceano Atlântico e do Pacífico Lemuriano, uma civilização de uma região antiga perto da costa da Índia, que foi 

devastada por movimentos tectônicos há cerca de 18.000 anos atrás. . Essas estátuas eram territórios sinalizados 

e limites de posições estelares. Profetas de antigas civilizações pré-incas da América do Sul também foram levados 

para essas reuniões como convidados. Em cada reunião, uma nova estátua foi tomada por uma das naves 

espaciais e colocada no local correspondente, por meio de técnicas antigravitacionais. Os registros que foram 

feitos nas rochas são referências antigas dos participantes e convidados dessas reuniões. 
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Q - Mythi, quando podemos esperar algum tipo de assistência direta de nossos irmãos mais velhos? 
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- Meus irmãos, você pode não perceber, mas há milhares de anos está tendo essa ajuda. Quando suas elites, 

começaram o impulso final para a consolidação de seus planos será hora de agir. Esse momento está agora nas 

mãos dos pleiadianos; eles têm muitas famílias morando entre vocês e saberão quando e onde devem relatar o 

início de nossa intervenção. Pense neste momento não como um fim, mas como um novo começo para a raça 

humana, totalmente livre de influências coloniais. Será o começo da glorificação de uma nova raça de irmãos com 

muito o que fazer para reorganizar o planeta. 

Vídeo 73  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo Setenta e três- 18 de dezembro de 2011. 

 

Respostas e considerações. 

Obs .: - Amigos, Conversei com Mythi às vezes à distância, enquanto não estava disponível devido a tarefas, mas 

agora tudo está voltando ao normal novamente. 

 

Ele disse a todos: - Alguns de vocêsestão decepcionados por estar em dezembro, e nada de anormal aconteceu 

grandemente. Veja, se nada de violento aconteceu ainda, é porque muitos amigos estão cuidando dos principais 

focos de perigos iminentes. Você precisa se preocupar com seu governo, o que será muito doloroso para todos 

vocês. Como o amigo "TheRobot35" perguntou, o que realmente pode acontecer com os seres humanos em 2012, 

posso dizer que seus governos, que foram prejudicados pela Comunidade Galáctica, não puderam aproveitar os 

desastres naturais que eram esperados na agenda. Isso significa que eles agirão ostensivamente para aprovar leis 

de exceção contra os cidadãos e se exponham ao jugo dos observadores diretos dos Plêiades. A atividade 

vulcânica não pode estar contida na sua totalidade, 

 

Q - Thomas pergunta: será que a estrela anã virá, será permitida a realização de seu trabalho destrutivo original 
ou será apenas uma curiosidade para as pessoas observarem? Em outras palavras, devemos nos preocupar com a 
estrela anã? 
 
- Thomas, se você se referir ao sistema Nibiru, ele deve cumprir seu curso depois de liberado da comunidade 
galáctica. Eles dependem de uma posição final dos pleiadianos que definirá o tempo dos eventos. Tudo está 
relacionado aos próximos passos a serem dados pelas elites. Nossa impressão é que, após os contratempos 
causados pelas elites em sua agenda para despovoar o planeta, as sociedades protegidas restantes podem estar 
adequadamente preparadas para superar os efeitos da passagem da Estrela Anã pelo sistema solar. Tudo isso 
será definido desde o início do próximo ano solar, à medida que o sistema se mover como um todo pelo hemisfério 
galáctico e a Terra mudará a frequência da nova Era de Aquário. O solstício de inverno de 2012 será o novo 
começo para sua nova sociedade. 
 
Q - O amigo “dcdome” perguntou: “Eu certamente aceito a possibilidade de vida inteligente no universo, mas por 
que os governos manteriam isso em segredo? Após alguns milênios de avistamentos de OVNIs, ninguém ficaria 
tão chocado. Não consigo entender por que esses mesmos governos gastariam muitos bilhões de dólares para 
explorar nosso sistema solar para as formas de vida mais básicas, quando temos alienígenas vivos trabalhando 
conosco. Nada disso faz algum sentido!" 
 
- Amigos, seus governos e suas religiões são as organizações que controlam sua mente, como você deve agir e 
como pensa. Com o desenvolvimento tecnológico e a comunicação em nível global, eles rapidamente perderam 
grande parte desse controle e hoje ainda procuram criar o "ambiente" de desinformação necessário para encobrir 
as mentiras acumuladas em todos esses séculos passados. Você pode ter certeza de que a maioria desses 
"projetos" não é o que eles divulgam se fossem: você saberia da colonização em Marte há muito tempo. Os 
"projetos de fachada" são a chave de ouro para o "pseudo sucesso" que tiveram ao encobrir informações aos 
cidadãos comuns, e muitos morreram por divulgar detalhes indesejados. Tudo isso, impulsionado pelo desejo de 
manter o poder nas mãos de algumas elites "conhecedoras da verdade". 
 

Q - O amigo “não-secreto” está confuso sobre o que é descrito no "livro das revelações" sobre os alienígenas, são 
anjos caídos, e ele quer acreditar na existência de um deus onipotente para todos e tudo.  

https://www.youtube.com/watch?v=rcPgy61JEhA&index=9&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- amigo, vejaPor exemplo, bilhões de células trabalhando juntas têm um corpo e uma ação, lhe dão a capacidade 
de se mover e pensamentos. As células renais são diferentes do músculo, que por sua vez não tem a capacidade de 
intercomunicar energia como neurônios, nem a resistência das células ósseas que mantêm a estrutura. Eles 
diferem entre si, como nós somos, mas foram reunidos e somente com essas diferenças pode funcionar bem. 
Somos todas as células que compõem o que você chamaria de "Deus". Se pudermos trabalhar bem juntos, o 
"Deus" estará sempre bem diante dos universos que ele (como um conjunto onipotente) cria e administra. Todas 
as células (de Deus) nos reunimos para defender esse "Deus" da interferência destrutiva, que, como bactérias e 
vírus, tenta desequilibrar o sistema imunológico para tirar vantagem, enquanto o corpo suporta o ataque. Todos 
aqueles que são contrários à harmonia entre as "células" devem ser considerados "invasores", não bem-vindos ao 
sistema. A função de um "Deus" teológico é cuidar de suas criações, e cada um de nós é responsável pelo bem-
estar das células vizinhas, porque somente assim nosso "Deus" será saudável e poderá nos iluminar com paz. e o 
desenvolvimento.Este "livro de revelações" foi escrito por humanos na Terra, numa época em que o conhecimento 
sobre as origens não era conhecido e o desconhecido era perturbador e incompreensível. A Terra era o centro do 
universo; mesmo eles não sabiam seu formato. É incrível que, após vários milhares de anos, alguns ainda sejam 
guiados por filosofias e romances tão antigos. 
 
Q - Mythi, “parece”, pergunta, é verdade que quando o planeta subir, a Terra será dividida em duas realidades? 
Que haverá uma Terra 3D e uma Terra 5D e aqueles com mais energia negativa permanecerão na Terra 3D? 
Também é possível que, quando a ascensão acontecer, nossa consciência vá para outra realidade alternativa? 
 
- Ver maisnão, a Terra passará para o nível 1 da terceira dimensão, a quarta dimensão está presente no planeta 
como outro nível de energia quântica, onde apenas os desencarnados serão recebidos entre as encarnações. Não 
vá lá "níveis de realidade", apenas o primeiro nível de realidade 3D. O nível de entendimento leva os seres ao nível 
de realidade que eles podem observar mesmo agora em seu planeta, pessoas vivendo em vários níveis de 
"realidade". Não confunda "nível de realidade" com "realidade dimensional" porque são condições totalmente 
diferentes. 
 
Q - Mythi, a sociedade Vril da Alemanha nazista tinha médiuns que estavam em contato com planetas sumérios 
ao redor do sol aldebarano. O que você pode nos dizer sobre esses planetas e seus habitantes e como eles 
afetaram negativamente os líderes Vril e, finalmente, os líderes da Alemanha nazista? 
 
- Uma cultura deAldebaran teve contato inicial com um grupo de pessoas, uma das quais com um canal telepático 
se abrindo muito bem desenvolvido, era filha de Plêiades. As reuniões foram organizadas pela necessidade de 
defender os povos humanóides da Terra contra os aliados dos reptilianos, e essa raça de humanóides de 
Aldebaran acreditou nas alegações de contatos, pois também tiveram suas diferenças com os reptilianos. O 
responsável pela interpretação das inovações tecnológicas foi o cientista Viktor Schauberger, que tinha 
capacidade cerebral até o nível 2. Quando descobriram que a história não era contada exatamente o que estava 
acontecendo, eles cortaram a ajuda tecnológica para os alemães, removendo os condutores. material de 
resistência zero à temperatura ambiente que ajudou a localizar na Antártica. Os depósitos deste material foram 
novamente enterrados sob o gelo. 
 
Q - Thomas tem uma dúvida: “As pessoas já viveram em Vênus e existe alguma possibilidade de a vida estar lá 
agora? O que você pode nos contar sobre a história de Vênus e como ela se conecta conosco aqui na Terra? ” 
 
- ThomasVênus não foi habitada. Ele agrupou o sistema solar em apenas três bilhões de anos, totalmente 
candente, como uma pequena "estrela anã" que foi capturada pela gravidade do seu sol. Ele ainda está em 
turbulência e resfriamento vulcânico para formar uma crosta que pode suportar qualquer forma de vida possível. 
Está esfriando em direção aos pólos do equador e sua alta atividade vulcânica produz uma atmosfera densa de 
gases tóxicos. Ele ainda permanece como a Terra há vários bilhões de anos. 
 
- CB me perguntou sobre um ótimo local perto do sol revelado por uma explosão solar, onde você vê o planeta 
Mercúrio passar, e posso dizer que não é nada, alguma reflexão é causada pela colorização dinâmica da imagem 
pelo seu equipamento. 
 
Q - Outra dúvida de Thomas: o que nossa pesquisa está mostrando é que o coração é 100 vezes mais forte 
eletricamente que o cérebro e o coração é 5000 vezes mais forte que o cérebro magneticamente. Isso significa que 
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o magnetismo é uma força mais forte que a eletricidade e é por isso que seus meios de viagem espacial e 
produção de energia são baseados no magnetismo e não na eletricidade? 
 
- Thomas, você está se referindo a um sintoma de magnetismo. A eletricidade nada mais é do que um uso prático 
do magnetismo básico. A eletricidade não existe sem magnetismo. Mesmo nos processos de geração química ou 
friccional de eletricidade, está o "magnetismo da interação intermolecular" que gera eletricidade no final. Você 
aprenderá com o seu desenvolvimento, a energia magnética tem várias formas quânticas. O magnetismo gerado 
com seus minerais pode atrair outros minerais, mas existem maneiras de energia magnética unipolar que pode 
atuar em qualquer assunto; um exemplo simples é a sua "gravidade", que atua como um ímã que atrai qualquer 
tipo de matéria. Outro exemplo é a levitação de objetos, que é "uma questão voluntária", um tipo de energia 
magnética unipolar direcionada, que se opõe a uma força magnética estática que atua sobre qualquer matéria. 
Esses feixes de energia magnética podem transportar a energia quântica da aura de uma pessoa saudável para 
uma cura física ou mental de pessoas doentes, a expressão "milagre" é atribuível a essas demonstrações e ainda é 
pouco compreendida por você. Só para explicar aos que desconhecem, um campo magnético unipolar é como um 
ímã com apenas um pólo, norte sem sul ou sul sem norte, é um conjunto de energia magnética que pode alterar 
dinamicamente a polaridade, tornando a energia magnética utilizável em qualquer condição ou situação 
necessária. e são pouco compreendidos por você ainda. Só para explicar aos que desconhecem, um campo 
magnético unipolar é como um ímã com apenas um pólo, norte sem sul ou sul sem norte, é um conjunto de 
energia magnética que pode alterar dinamicamente a polaridade, tornando a energia magnética utilizável em 
qualquer condição ou situação necessária. e são pouco compreendidos por você ainda. Só para explicar aos que 
desconhecem, um campo magnético unipolar é como um ímã com apenas um pólo, norte sem sul ou sul sem norte, 
é um conjunto de energia magnética que pode alterar dinamicamente a polaridade, tornando a energia 
magnética utilizável em qualquer condição ou situação necessária. 
 

Vídeo 74  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e quatro- 20 de fevereiro de 2012. 

 

CB obs .: - Caros amigos, o atraso no "Vídeo 74" deveu-se a muitos contratempos ocorridos comigo nos últimos 

dois meses. Além de Mythi ter sido oficialmente solicitado pelo conselho do CG, por causa das entrevistas que 

tivemos conosco no ano passado, só conseguimos comunicar normalmente o passe depois de receber o 

consentimento deles para continuar a comunicar "um funcionário extra conosco. 

eu vou neste vídeo, algumas considerações do Mythi para a retomada de contatos. 

- Muitos de vocês se perguntando sobre o sistema Nibiru e o que é esperado para os próximos meses, bem, 

recebemos a comunicação, o sistema Nibiru foi lançado em sua rota original e sua abordagem e fará uma 

passagem final de outubro a dezembro deste ano. 

Os krulianos instalaram mais duas sondas de controle de núcleo grande na Sibéria no início deste mês de 
fevereiro. Os pleiadianos informaram o CG da iminência de um conflito generalizado entre as nações do planeta a 
partir de março próximo. A agenda do seu governo foi reajustada para compensar a interferência direta do CG 
durante o último ano, como eu já contei para você, em relação ao atraso do sistema Nibiru e ao controle artificial 
de eventos tectônicos e vulcânicos. Agora, com o lançamento do sistema Nibiru em sua rota original,não haverá 
mais maneiras de controlar artificialmente a tensão superficial da crosta do planeta. 
Vênus, Saturno e Júpiter sofrerão muitas erupções vulcânicas e modificações de superfície facilmente observáveis 

para você. O sol apresentará grandes instabilidades a partir do próximo mês, como resultado da aproximação de 

seu pequeno binário. Tenha certeza de que a natureza só se acalmará procurando seu novo ponto de equilíbrio 

quando a frequência do planeta chegar completamente ao "nível um", no final de dezembro deste ano. 

Fui avisado pelo CG para não mencionar mais previsões regionais de eventos, mas todos os vulcões localizados em 

regiões tectônicas e falhas geológicas se tornarão muito ativos como essa entrada "sistema Nibiru no sistema 

solar. 

https://www.youtube.com/watch?v=rEcaVzHC5vc&index=10&list=PL8A4AFC31679E94B9
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oA Antártica está lançando grandes massas de gelo no oceano em breve, devido à grande atividade vulcânica que 

já está acontecendo naquela região. O clima do planeta ficará mais selvagem este ano, despejando chuva, onde 

choveu, e secando muitas regiões férteis. 

O possívelos conflitos militares serão uma ótima desculpa para o abandono das áreas afetadas por cataclismos, e 

muitas pessoas serão deixadas à sua sorte. Cuidado com as bandeiras falsas, quando os humanos lutam com os 

humanos, apenas enfraquecem o planeta Terra. Os mais humanos, de todos os grupos étnicos, podem ajudar a 

lidar com situações adversas, causando mais fraqueza às suas elites dominantes. As doenças do corpo só podem 

ser combatidas quando as células estão unidas para reabilitar uma doença, você é as células do seu planeta, para 

curar doenças causadas por suas elites perniciosas, você terá que se unir e não se autodestruir. 

Há algunsbases subterrâneas alienígenas sendo expandidas em várias partes do mundo em um esforço conjunto 

de várias raças, para receber parte de populações regionais de seres humanos, que, segundo os Plêiades, são 

previamente definidas como alvos de abandono por suas elites. Muito barulho será ouvido, mas não será visto 

nessas regiões. 

Alguns de vocês me perguntaram sobreultimamente chamados seres vistos por você como "caminhantes 

noturnos". Bem, esses seres são descendentes de uma raça de insetos chamada “Zigs”, muito inteligentes e 

possuem uma grande habilidade de telecinesia. Eles mantêm algumas bases de estudos aqui em seu planeta, 

geralmente construídas com depósitos de água doce. Eles são amigáveis e totalmente inofensivos para você. 

 

Q - Jerry pergunta, Mythi, os Visualizadores Remotos aqui na Terra sabem tudo sobre a presença do CG e as 

atividades dos amigos do espaço. Eles viram um evento futuro que perturba muitas pessoas. Eles prevêem um 

impacto de meteoros no oceano que deslocará muitas pessoas das costas. Eu também tive um sonho semelhante 

durante a minha infância anormal. Os telespectadores viram o colapso da magnetosfera. Minha pergunta é: o CG 

permitirá que essa visão aconteça ou os Visualizadores Remotos estão vendo fantasmas de eventos em potencial 

no horizonte da 4ª dimensão? 

- Jerry, o que podemos perceber é que dados sensíveis são projetados para diferentes estágios de desenvolvimento 

e auto-limpeza do planeta. Nesta passagem da Terra para o "nível um", todo o ambiente é energia sensibilizada, 

como uma luz neon piscando para finalmente ligar e iluminar. Muitos de vocês podem ver o que chamamos de 

"tendências temporais da prescrição" para esses "flashes de luz". Essas imagens são geradas em nível de energia, 

não existem realmente, mas retratam a criação de eventos físicos através da confluência de eventos gerados no 

tempo presente. Para todas as "tendências de tempo de prescrição", há desvios de periféricos que podem ser 

adicionados ou retirados de contexto que conformam eventos futuros no nível físico. O ditado usado por você "O 

futuro pertence a Deus" é um equívoco. 

Em outras palavras, a energia responsável por moldar o futuro está na aura do planeta; é a mesma dimensão do 

planeta, como uma camada de energia biomagnética gerada diretamente por você. Essa massa de energia 

biomagnética é tão forte que praticamente envia sinais de perigo ou boa sorte através do espaço. 
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Independentemente da maturação física do planeta que possa gerar rearranjos tectônicos e problemas de 

relacionamento com seus habitantes, a energia biomagnética não é alterada porque é alimentada apenas pelo 

nível de consciência e desenvolvimento da raça que vive lá. 

- Duranteneste ano, pode ser permitido o contato direto com seu pessoal, e pessoas como você estarão melhor 

preparadas para orientar seus colegas sobre as boas intenções do CG. Muitas vezes, você pega um filhote de 

cachorro que caiu do ninho para substituí-lo no lugar certo, ele não sabe de suas intenções e tenta bicar sua mão 

apenas por precaução. Sabemos que isso também acontece com o ingênuo humano, que não suspeita de nós. 

Somos artistas, tecnólogos, filósofos, curiosos e sentimentais como você, objetivamos a harmonia social em todos 

os níveis do humanóide; caso contrário, não haveria sentido para o desenvolvimento. 

- Eu serei mais contato com a CB, ajudando-o a resolver alguns problemas, para que possamos continuar 

acompanhando os fatos e informando-o sobre tudo o que pode ser divulgado "extra oficial". 

Vídeo 75 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e cinco - 07 de março de 2012. 

- Amigos, o solestá sob influência direta do sistema Nibiru, e o planeta dos Plêiades que orbita o sol em órbitas 

ligeiramente maiores que Mercúrio. Os krulianos tiveram a função de aliviar o estresse do sol e deixar a natureza 

seguir seu curso, sua nave-mãe está orbitando perto do sol, esperando instruções. Tudo o que foi feito até agora 

foi evitar a antecipação dos governos do abate em massa de populações. Agora, o ciclo de eventos naturais foi 

liberado pela Comunidade Galáctica para o planeta Terra se organizar de acordo com as necessidades geradas 

nessa mudança de frequência e sua elevação para o respectivo nível, dentro do contexto de um desenvolvimento 

galáctico. 

Todosmísseis atômicos são neutralizados, uma guerra atômica está sendo evitada dinamicamente pelos 

pleiadianos. O sistema Nibiru estará próximo ao sol em muito pouco tempo e é isso que está causando qualquer 

aumento na atividade solar que já lhe foi explicado várias vezes. Tudo o que foi dito até agora e todos ficaram 

desapontados por não ter acontecido no ano passado, acontecerá a partir de agora, porque tudo foi liberado para 

acontecer. 

Aqueles queestão preparados para entrar em contato com os grupos de resgate extraterrestres podem ser 

trazidos para as bases sendo ativamente expandidos para esse fim. O que podemos fazer para grupos mais 

preparados, faremos, pois a ordem de intervenção será dada no momento certo. 

CB recebeu centenas de e-mails solicitando estimativas de eventos regionais, mas foi proibido pela Comunidade 

Galáctica detalhar esses detalhes, porque em muitos casos são imprevisíveis, dadas as muitas variáveis 

envolvidas. 

Esteja preparadopara as previsões fornecidas anteriormente, tente reler tudo o que já foi mencionado e tome 

todas as iniciativas de desenvolvimento para solucionar os problemas. Como mencionei anteriormente, sua 

sociedade depende de tecnologias muito fracas, se elas não tiverem comunicação e energia, o caos será 

definitivamente estabelecido globalmente. 

Plantas nucleares que estão em operação, serão neutralizados pelos plêiades em uma força-tarefa de emergência 

se os governos não cumprirem a ordem de demissão. 

Mais uma vez, esteja preparadopara quando a distribuição de alimentos, energia e combustíveis começar a falhar. 

Tenha seu estoque para seguir com seu plano de evacuação das principais cidades e ir para áreas com acesso a 

recursos naturais, porque esses são os únicos recursos que existirão após um colapso generalizado. 

Pergunta - Belfoth pergunta: Então, nosso sistema solar é realmente uma forma de hélio-hélice como a dupla 

hélice do DNA ou é elíptica como supõem nossos modelos tradicionais? 

https://www.youtube.com/watch?v=IwVtDKIgV0Y&index=11&list=PL8A4AFC31679E94B9
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 - Belfoth, o sistema solar é elíptico orbitalmente falando e possui movimento de dupla hélice entre as órbitas dos 

planetas que o cercam, criando um ponto de equilíbrio horizontal ou centro de energia gravitacional inercial, de 

modo que não há vetores resultantes perpendiculares à sua relação rotacional posição na galáxia. 

Q - Mecha pergunta, todas as partículas subatômicas são mantidas em posição pelo que se pode pensar em barras 

de eletricidade, quando coloco uma tensão através de uma partícula subatômica, empurrando esse padrão de 

gradientes que compõem a corrente dc de um lado, se eu mantiver sua oscilações de movimento / elétricas de 

frequência muito alta e perpendiculares a essa força elétrica entrando; do outro lado da partícula paralelo à 

corrente elétrica entrando, obtém-se um alongamento ou encurtamento da barra de força elétrica. 

- Mecha, veja, partículas subatômicas são agrupadas por campos de força, é mais fácil entender do que "barras de 

força". Quando aplicada a um potencial agrupamento coesivo de átomos de energia, isso pode causar uma 

corrente elétrica que é realmente uma troca dinâmica de partículas subatômicas, ou seja, a diferença de potencial 

entra em uma partícula subatômica por vez nos próximos átomos e esses átomos, numa tentativa para 

reestabilizar, transferir uma partícula subatômica para o átomo subsequente e essa cadeia de troca resulta na 

expulsão de uma partícula na outra extremidade do conjunto. A partícula subatômica que entrou no início pode 

nunca chegar ao extremo oposto, mas alguém sair. Os espaços menos interatômicos, combinados com as 

partículas mais subatômicas, contêm os átomos da composição, quanto menor a resistência de uma troca de 

partículas subatômicas e maior o campo de energia liberado pelo conjunto (ou matéria em questão). Espero ter 

entendido e respondido sua pergunta. 

Q - Vikram pergunta, Mythi, essas afirmações estão corretas? "o tempo é uma sensação causada pelo movimento 

relativo no espaço" e "todas as formas de matéria são energias quânticas integradas em uma forma atômica e, 

consequentemente, uma forma molecular" 

- Vikram, o tempo não é uma sensação de movimento, é uma reação físico-química resultante de todas as 

"formações cíclicas". Formações cíclicas ”é tudo o que tem uma data de validade predeterminada após a criação. 

A duração deste período de "prazo de validade" é o tempo a ser percebido pelo participante nesse ciclo específico. 

- O quantum de energia é como argila, combina partículas, átomos e moléculas de acordo com planos pré-

estabelecidos para criar. Toda a terceira dimensão é criada da mesma maneira, usando a mesma energia que cria 

e recicla toda a matéria disponível. É como se você tivesse frutas diferentes em uma cesta, todas coletadas no 

mesmo local, com sabores e consistências muito diferentes, deixando exatamente a mesma terra com a mesma 

composição química. A maneira como a matéria é agregada para produzir as "diferenças" são diferentes 

formulações de energia quântica usadas. 

Usos da naturezaa adequação de todas as espécies vivas, animais ou vegetais, como um sistema pré-programado 

que se adapta às condições disponíveis, as necessidades de cada espécie a uma existência cíclica. Nada viverá 

onde não há a possibilidade de se adaptar naturalmente a todos os elementos que precisavam ser quantificados. 

- Amigos, entrarei em contato por aqui este ano porque minha missão foi confirmada por mais 11 meses. Estamos 

muito ocupados e perguntados, mas sempre estarei em contato com a CB. Fique bem tudo. 

Vídeo 76  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e seis - 19 de março de 2012. 

- Amigos, CB está recebendo centenas de e-mails sobre esse assunto e nos comunicamos hoje em uma mensagem 

curta e objetiva para esclarecer esses pontos. 

Muitosperguntando sobre a posição do sistema Nibiru, bem, uma explicação simples, atualmente ele está 

cruzando o eixo da Terra na região polar sul. Portanto, ele está mais alinhado com a tangência equatorial que 

causará grandes mudanças nas marés, criando mudanças nos pontos do campo geomagnético com gravidade 

muito baixa (0,2 G) e outros com até 4G, fato que mexerá com as placas tectônicas em uma totalmente 

https://www.youtube.com/watch?v=HeSphuR9kkI&index=12&list=PL8A4AFC31679E94B9
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inesperado. Um dos efeitos colaterais adversos será a direção da emissão solar forte na direção do planeta, 

porque o sol reagirá contra a soma das forças gravitacionais que interagem entre si. Desnecessário dizer 

novamente aos que vivem perto de locais de falhas tectônicas e vulcanismo que estejam preparados para deixar 

essas regiões com qualquer sinal de aumento de atividade. 

Não temos notícias de nenhuma interferência vinda da Comunidade Galáctica, portanto esteja preparado para os 

eventos que se seguem a partir desta data. O hemisfério sul será o primeiro a vislumbrar o horizonte, a presença 

do sistema Nibiru e a sequela, o hemisfério norte. Está finalmente chegando o tempo de algum tempo esperado. 

Alguns naves krulianos que seguem o sistema também podem ser vistos se o desligamento autorizado de seus 

campos de força. Como já relatamos em ocasiões anteriores, sua lua também pode sofrer grandes mudanças de 

órbita nesta passagem. 

Tenha certezaque estamos aqui para tentar minimizar esses efeitos e aqueles que estão preparados serão muito 

úteis para orientação e assistência aos despreparados. Como avisei anteriormente, observe sinais de falhas nas 

comunicações e falta de energia, além de mudanças significativas no comportamento dos animais domésticos. 

Estes são os sinais para o abandono dos grandes centros urbanos. Preste atenção ao seu governo, porque eles 

estão criando situações de conflito inexistentes para distrair a atenção, porque não há mais mísseis atômicos 

funcionando no planeta, graças aos Plêiadeus. Muito em breve eles estarão indo em massa para os bunkers que já 

estão preparados e fornecidos para a sobrevivência desses grupos por dois anos. Não posso fornecer informações 

mais detalhadas nos próximos dias, mas continuarei informando se há alguma alteração significativa na 

sequência de eventos. 

Se não há"interferência de emergência" pelo CG, a hora de início dos eventos está próxima. Como se diz em um 

romance interessante que o CB nos deu, "que a força esteja com vocês, meus amigos". Quem tem amigos, nunca 

estará sozinho ou abandonado. 

Vídeo 77  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e sete - 18 de maio de 2012. 

CB obs .: - Desculpe pelo atraso entre os vídeos, mas Mythi estava fora e exigiu tempo para comunicação. 

Este vídeo trata de responder a perguntas agrupadas em centenas de e-mails. 

Q - Mythi, onde está o 'sistema Nibiru' hoje? Existe alguma chance de ele passar pelo sistema solar este ano? 

- O sistema está viajando entre a nuvem interna de Oort e Netuno em alta velocidade no momento. Não posso 

fornecer informações de data, mas assim que você as detectar oficialmente, posso comentar abertamente sobre 

esses detalhes. De acordo com a rota orbital original, ela passará pelo sistema solar. 

Q - Mythi, o equilíbrio ecológico está diminuindo exponencialmente, milhares de golfinhos e aves marinhas são 

encontrados mortos, é um sinal de extinção precoce? 

- O traço mensurável de testes feitos com seu sistema de controle atmosférico aproximado através da 

descompressão do ponto geomagnético chamado HAARP é a morte maciça de mamíferos, pássaros e peixes 

marinhos. Os animais são bombardeados pela radiação solar através dos buracos criados artificialmente e são 

literalmente cozidos no interior. Os mares são o principal alvo do seu sistema "HAARP", porque não tem 

testemunhas e não deixa marcas visíveis. A vasta evaporação oceânica da camada superaquecida causa um 

grande aumento na massa de vapor na atmosfera, criando muita chuva e grandes desequilíbrio nas condições 

naturais dos ventos e correntes oceânicas no planeta.O objetivo é criar um caos para desestabilizar 

momentaneamente áreas predeterminadas, colocando o controle da situação nas mãos dos governos envolvidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pt3GT1FbneQ&index=13&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Q - Mito, essa reestruturação que o planeta deve passar, o que acontecerá com todo o lixo atômico, químico e 

biológico? Será absorvido de alguma forma? Temos bilhões de toneladas de plásticos nos oceanos, sem mencionar 

o que será levado para possíveis tsunamis. 

- Existem bilhões de planetas em todas as galáxias que não servem para desenvolver qualquer tipo de vida. Eles 

são o máximo que você pode chamar de "estrela marrom" com magma exposto e temperaturas da superfície de 

milhares de graus. Eles são usados como sumidouros naturais para qualquer tipo de resíduo gerado pelos planetas 

em desenvolvimento. A comunidade Galáctica responsável pela área instala um portal de descarga conectado a 

uma rede de portais coletando vários planetas que servem à comunidade. Nada que não possa ser reciclado na 

natureza é deixado nos planetas civilizados. A Terra deve receber o benefício desses portais de descarga, para se 

tornar uma sociedade de nível confiável e se tornar parte da comunidade. Você precisará de ajuda profissional 

para limpar o planeta e se equilibrar de volta à natureza. Imagine um grande buraco no chão como um "buraco de 

pia" com um portal de transporte no fundo. Tudo é despejado, simplesmente desaparece do planeta. Resíduos 

químicos, nucleares ou biológicos não são mais um problema. Qualquer coisa que o planeta perdido nesse 

processo seja restaurado na forma de suprimento de matérias-primas por portais, que serão recebidos dos 

insumos de seus parceiros comerciais no universo, quando necessário. 

Q - Mythi, os governos estão desestabilizando, a tensão está aumentando entre as economias, este é o sinal da 

implantação antecipada de um novo sistema pelas elites? 

- O declínio do sistema econômico do seu planeta é evidente. O fim desta administração catastrófica é nos últimos 

dias. As elites não podem mais manter o equilíbrio financeiro e já estão iniciando o ato final da agenda. Esteja 

preparado para bandeiras falsas, guerras e atos terroristas serão totalmente forjados para justificar atos de 

exceção. As elites têm muito facilidade para gerenciar o caos, portanto, fique preparado e alerta. 

Q - Mythi, qual é o caminho normal para uma colônia humana em desenvolvimento se conscientizar dos ETs? 

- O nível de passagem de frequência e consciência é o primeiro passo. Estar conscientemente preparado para 

admitir que não está sozinho neste vasto universo é o segundo passo. Sinta que você está sem opções e encontre 

uma mão amiga para ajudar, seja terrestre ou não, é o terceiro passo e o primeiro contato real. 

Q - Com qual grupo de humanos sua sociedade de Mythi entrou em contato pela primeira vez? Qual foi a reação 

das pessoas em seu mundo? 

- Bem, de acordo com os registros, foi 4546 anos atrás em uma colônia humanóide em Andrômeda, chamada 

"civilização Ankara. Segundo relatos na época, era muito emocionante porque essa civilização agora faz parte do 

nosso gene porque havia uma grande mistura dos dois. raças durante os séculos seguintes. 

Q - Qual a diferença entre um "humanóide" e um "humano"? 

- Nenhum, os humanos da Terra são iguais a qualquer outra raça humanóide. Vocês não são nativos deste 

planeta, foram trazidos aqui, também são como qualquer outro humanóide. Às vezes, as diferenças estão sob 

adaptações físicas a outros ambientes. Você, por convenção, chama os terráqueos de "humano" e o alienígena de 

"humanóide". 

Q - Todos os seres humanos de nível 0 são sexualmente compatíveis e capazes de produzir descendentes? 

- Sim, são compatíveis, mas existem diferenças anatômicas que podem limitar as possibilidades de gerar filhos de 

tamanhos físicos muito diferentes. Algumas diferenças químicas no metabolismo celular também podem 

contribuir para a não fertilização entre raças de ambientes muito extremos. Mas entre os humanóides, tudo pode 

ser alcançado com técnicas, porque os sistemas são originalmente compatíveis. 
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Q - Onde e quem foram as duas primeiras colônias humanas a se conhecerem em nosso universo? Você disse que 

há uma biblioteca universal com os registros de tudo e certamente o primeiro encontro de humanos de diferentes 

planetas é um momento histórico. 

- Segundo os registros, a primeira colônia a se encontrar ali à beira de uma galáxia extinta que foi absorvida por 

outra super galáxia que você chama de Malin 1, há 14 bilhões de anos atrás na Terra. Dois planetas com órbitas 

próximas no mesmo sistema solar foram a primeira fraternidade de raças do universo. O resultado da corrida 

passou para a quarta dimensão por mais de 12 bilhões de anos. Eles certamente são os avós dos seres azuis que 

conhecemos. 

Q - A Via Láctea não possui conselhos ou segurança própria? Quero dizer, como está bagunçado esse lugar? 

- Todas as galáxias têm suas "comunidades galácticas" que estão se desenvolvendo e se multiplicando de acordo 

com o desenvolvimento da vida inteligente em seus planetas. Existem outras galáxias muito velhas e muito jovens, 

depende do grau de desenvolvimento das colônias plantadas nos planetas com condições ambientais favoráveis à 

vida. Isso mesmo, semeado, porque acredite ou não, a vida inteligente não começa espontaneamente, é semeada. 

As primeiras colônias de seres inteligentes foram plantadas em nosso universo da terceira dimensão por criaturas 

de nível 10 de um universo paralelo. Mas desde então, isso é outra questão. 

Q - Por que os andromedanos ... aquelas pessoas que estão em vários Conselhos (em nosso nome, BTW) nunca 

mencionam nada sobre a nossa galáxia ter grupos de pessoas que são da Via Láctea, ou seja, o Conselho da Via 

Láctea? 

- Você está errado, existem mais de 200 comunidades em sua galáxia; todos estão interligados com a Comunidade 

Galáctica a que pertencemos. Imagine a sua rede de computadores atual; isso é transparente para você se o 

servidor estiver no seu país ou em qualquer outro lugar, você está simplesmente "conectado". Nossas duas 

galáxias estão praticamente germinadas; todos compartilhamos o mesmo cluster. A distância não importa 

quando não é mais uma peneira, importa quais civilizações plantaram as sementes neste quadrante de sua 

galáxia. 

Q - Qual é o nome original da Via Láctea? Muito antes de chegarmos aqui, algumas pessoas avançadas 

descobriram nossa galáxia e colocaram uma etiqueta em seus mapas estelares. O que foi isso? 

- Sua galáxia é chamada apenas de Via Láctea por você, o planeta Terra. Nenhum outro planeta, ou comunidade, 

da sua galáxia chamou assim. Todos nós fazemos parte de um grande aglomerado de galáxias que recebe apenas 

coordenadas de posições relativas em nossos mapas estelares. Não obtenha nomes. Somente os planetas 

civilizados têm nomes que são traduzidos do nome original dado pelos habitantes locais. Todos os membros das 

comunidades galácticas interconectadas usam o mesmo banco de dados estelar, portanto, sempre que qualquer 

atualização é feita, todos recebem as notícias em tempo real. Como os terráqueos, cada sociedade coloca nomes 

nas constelações, nebulosas, galáxias e planetas de acordo com sua cultura, mas é a nomenclatura local. Seria 

uma torre de Babel, como você diz, se cada mapa estelar tivesse nomes locais em cada idioma ou dialeto existente 

em todo o universo. 

Espero não demorar mais para a próxima reunião! 

Vídeo 78  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e oito - 21 de maio de 2012. 

- Para dissipar dúvidas que estão gerando muita demanda para a CB, essas informações complementam nossa 

última reunião. 

- A superpopulação do planeta Terra foi causada por um erro na administração de suas elites. Não houve 

inteligência ou consenso quando, durante a era industrial, eles exigiram que os consumidores obtivessem volume 

https://www.youtube.com/watch?v=8esLf1v5NQ8&index=14&list=PL8A4AFC31679E94B9
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econômico. Hoje, com a automação e a produção em massa de mercadorias, grandes populações carentes que se 

multiplicam fora de controle não consomem bens, apenas consomem recursos e geram poluição e destruição da 

natureza. Suas elites se basearam em desastres "naturais" para reduzir a população excedente, mas a 

Comunidade Galáctica atrasou o cronograma de interferências, para reduzir os efeitos, especialmente no último 

ano. As elites realmente acreditam que estarão salvando o planeta com essas medidas para reduzir dois terços da 

população. Existem melhores soluções para esse dilema, mas depende da contribuição do planeta na nova 

frequência e do reconhecimento da raça dos terráqueos pela comunidade. As soluções tecnológicas seriam energia 

livre, exploração equilibrada de recursos renováveis do planeta, controle climático para otimizar a produção, 

descontaminação do meio ambiente, recuperação da fauna e flora. Com essas etapas, o planeta poderá manter a 

população atual e todos poderão ter a oportunidade de se desenvolver dentro de suas limitações ou capacidade. O 

despovoamento do planeta seria responsável pela seleção natural da reencarnação, onde cada um seria 

transferido para o seu devido lugar na escala de desenvolvimento das sociedades humanóides disponíveis para 

receber novos membros. Isso seria viável e facilitaria a maneira de resolver o problema de sua superlotação atual. 

Vejo, o planeta não passou para a nova faixa de frequências, portanto ainda não é possível a intervenção direta. 

Suas elites sabem disso e aproveitarão esse espaço de tempo para executar seus próprios planos de 

despovoamento, eliminando os grupos étnicos que consideram um obstáculo à sua agenda preparada para a nova 

era. As guerras e os conflitos locais serão iniciados a qualquer momento, apenas em áreas superpovoadas por 

pessoas consideradas por eles inviáveis para o novo contexto. A região em questão hoje concentra quase 

cinquenta por cento da população do planeta. O que fornece aos Plêiades pode tomar a iniciativa da Comunidade 

Galáctica é impedir o uso de armas atômicas, mas isso não impedirá a ação de armas convencionais, agentes 

químicos e biológicos que poderiam facilmente destruir essas populações. Compreendo, este é um problema local 

de uma sociedade colonial; não podemos interferir até que você se estabilize por si só como uma corrida viável. Só 

podemos esperar por você e ajudar indiretamente, como podemos. Toda a sua história social é registrada em 

bancos de dados históricos da Community Galáctica; sondas gravaram sua luta entre nações da tua pré-história. 

Na sua última guerra mundial, as sondas dos Plêiades voaram perto de sua aeronave para filmar os extermínios 

em massa. Quando você usou armas atômicas contra populações primeiro, Arcturianos e Plêiades entraram com 

um processo por uma intervenção limitada ao seu poder de fogo atômico e receberam o lançamento da 

Comunidade Galáctica por quase 10 anos atrás. Após o final deste ano, com a melhoria do planeta, podemos ter 

carta branca para agir com as demais sociedades. A desestabilização do planeta causada pelos efeitos naturais do 

sol e dos corpos celestes já está ocorrendo há alguns anos, mas agora se expandirá globalmente. Os Arcturianos, 

com a ajuda de várias outras raças, estão encerrando a expansão de lugares seguros, para proteger os 

remanescentes das populações das grandes mudanças climáticas que podem ocorrer. Não temos acesso a todos os 

scripts e possibilidades que estão sendo estudados pela Comunidade Galáctica para o seu planeta, mas 

acreditamos que eles sempre agem da maneira mais correta possível. Com relação aos primeiros encontros e 

intervenções, acreditamos que não será tão difícil para a população. Quando você está se afogando, segura a 

primeira coisa que está flutuando ao redor para tentar respirar. Somente depois disso, você notará onde o pegou e 

agradecerá o que for, porque ele estendeu a mão para você a tempo. 

Muitos de nós estão totalmente preparados para perecer nesse tipo de missão, mas todos farão sentido em outra 

encarnação, e isso faz com que sempre valha o sacrifício por uma nova colônia em desenvolvimento em nosso 

universo. Faremos parte da história desta nova colônia, com muito orgulho. 

Dúvidas sobre o sistema Nibiru, vamos revisar, o sistema veio no quadrante sul passando pela posição que abarca 

o eixo da Terra. Quando foi desviado por Krulians, foi levado para a vizinhança da Nuvem de Oort e estava 

esperando para ser liberado novamente. Seus governos o seguiram com os radiotelescópios na Antártica e foram 

pegos de surpresa. 

You na terraainda estamos pensando na velocidade da luz, foguetes, propulsão ... falamos sobre transferência 

instantânea de um quadrante do universo para o outro, não como você sabe o tempo na distância e na 

velocidade. Nesse caso, nosso nave não chegaria a Andrômeda em alguns minutos, apenas um tempo para 

autorizar o portal.O que você ainda não entende é que ele não precisa viajar fisicamente para o local a uma 
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grande velocidade; é simplesmente transferido para lá, através dos portais abertos pelos naves que o agrupam. 

Ele foi libertado, mas o momento é outro. Ele alcançará a posição relativa correta em sua órbita de aprox. 3600 

anos durante as próximas correções. Ele foi propositalmente removido de cena após uma longa deliberação da 

Comunidade Galáctica, portanto não pode causar uma extinção em massa no planeta precisamente nesta 

importante passagem da Era. Enoque, Nêmesis ou qualquer outro nome que você queira dar ao novo planeta 

Pleiadeano, isso está mudando o clima dos planetas em seu sistema solar, mas cabe ao sistema se ajustar à sua 

presença. Não é uma estrela anã, é apenas um planeta, que poderia ser anunciado como um "planeta errante" 

Ternós mencionamos isso, como vocês acham que Enoque chegou aqui? Viajando pelo espaço? Claro que não! 

Acredito que, reiterando essas informações, estou reduzindo as muitas perguntas enviadas por muitos de vocês. 

Até a nossa próxima reunião! Esteja com paz! 

Vídeo 79  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo setenta e nove - 30 de maio de 2012. 

Q - Mythi, amigo kradok100, disponibilizou este vídeo em 26 de maio, pedindo respostas. Você pode nos dizer 

qual é esse corpo enorme que aparece próximo ao sol? 

- Amigos, vocês estão observando um momento raro, o grande planeta nomeado por você como 'Enoch' sendo 

direcionado para o raio de sol para carregar sua proteção atmosférica especial. É um "planeta encapsulado". Sua 

atmosfera pode armazenar energia suficiente por muitos anos de operação, como um enorme capacitor. Enoch 

não precisa estar perto de qualquer sol para sobreviver, pode sobreviver em espaço aberto devido à energia 

armazenada. Sua órbita será definida em um ângulo de impacto mais baixo, após o ajuste do sistema como um 

todo durante a passagem pelo hemisfério galáctico no final deste ano. Atualmente, ele pode estar em qualquer 

lugar do sistema solar, onde isso possa causar o menor desequilíbrio, não sabemos o plano de sua posição, porque 

os Plêiades manobram magneticamente como desejarem e calculam. Eles têm controle preciso de sua 

magnetosfera, e evita muito menos influência nas órbitas dos planetas com órbitas predefinidas. Sua camada 

atmosférica externa atua como um campo de força, pode ser ativada para absorver a luz, transformando-a em 

silhueta, esfera escura, quase indetectável. Seus governos têm muitas fotos dele; só não divulgará ao cidadão 

comum até achar conveniente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qX5X_XiGGBc&index=15&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Q - Mythi, quantas da população mundial caberia em Queensland na Austrália, cada uma vivendo em um terreno 

quadrado de um hectare? TODOS! Por que você fala sobre superpopulação? 

- Veja bem, eu nunca disse quantos humanos o planeta se comportaria. Entenda que, no contexto atual, eu disse 

que 10% da sua população atual chegará ao nível um. Eu disse que o equilíbrio do novo "nível 1 da sociedade" 

caberá aproximadamente 600 milhões na metade deste século com a separação do ciclo natural de 

reencarnações. Sua sociedade no contexto atual de nível zero usa energia e materiais altamente nocivos para o 

planeta e suas formas de vida agregadas, isto é, chegaram a um ponto em que você está destruindo sua própria 

casa. Este planeta está mal distribuído, muitas sociedades vivem reciclando sua própria miséria, sem chance de 

desenvolvimento, arrasadas por um regime no qual apenas os 'escolhidos' podem ter oportunidades de 

desenvolvimento e conforto. Tudo no desenvolvimento de um planeta neste estágio atual depende da tecnologia 

aplicada de maneira homogênea. Planetas com a natureza muito menos exuberante que a Terra, retêm 

populações de até 20 bilhões de pessoas vivendo confortavelmente. Um planeta no cosmos é como uma ilha no 

mar, pode ser produtivo e bem administrado ou ser estéril e inóspito. A nova sociedade de nível 1, auxiliada por 

técnicas avançadas, pode aumentar em número de habitantes por muito mais do que existem hoje, sem danificar 

o planeta. Mas isso será um planejamento consciente da sua nova sociedade como um todo. Seus governos 

desejam reduzir as populações por não controlarem a demanda por recursos que gostariam no atual contexto de 

uso de energia e materiais comercialmente vantajosos. Eles estão perdendo o controle e decidiram tomar medidas 

drásticas. O que eles não sabem é que essa seleção acontecerá de qualquer maneira, incluindo-os, não 

drasticamente, mas de uma maneira natural nesta nova Era. Citando novamente o ditado 'Haverá separação do 

joio e do trigo', tirado dos antigos guias filosóficos deixados aqui por seus colonos, eles estavam preparando você 

para esta data, e o processo já começou. 

Q - Mythi, eles dizem que o sistema HAARP está sendo finalizado com uma estação de transmissão na Antártica e 

será uma arma extremamente poderosa. O CG fará algo a respeito? 

- Conhecemos os planos, pois os Plêiades se infiltram em várias áreas. O sistema HAARP é uma tentativa grosseira 

de influenciar sua ionosfera, não é como um campo de força. Ele faz parte da sua longa lista de soluções sujas. 

Você tem mísseis atômicos explodidos no cinturão de radiação de Van Allen com conseqüências terríveis e agora 

está mexendo com o equilíbrio sensível da sua ionosfera para bloquear as frequências de rádio, abrindo buracos 

para a passagem de altos níveis de energia, interceptar mísseis e produzir campos de transmissão de frequências 

desencadear mutações e bloquear várias funções cerebrais. Mas veja, o funcionamento desse sistema é muito 
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delicado, se algumas dessas estações desligadas por motivos de terremotos ou tsunamis perdem redundância e 

podem resultar em mais danos e ficar fora de controle. Esta será a última tentativa suja usada por esta colônia, 

pois não há mais tempo para esse tipo de iniciativas militares. Esse sistema seria útil se usado no sentido real do 

projetista Tesla, como distribuição global de energia, plano de controle climático, criação de uma rede global de 

comunicação em tempo real, entre outros usos, mas infelizmente essa não é a intenção. A intenção é obter 

controle sobre todas as nações pelo poder da tecnologia usada para ameaçar e se render. A Comunidade Galáctica 

não tem planos de interferir, porque já projetou que essa iniciativa não terá muito que viver neste rearranjo do 

planeta. mas infelizmente não é essa a intenção. A intenção é obter controle sobre todas as nações pelo poder da 

tecnologia usada para ameaçar e se render. A Comunidade Galáctica não tem planos de interferir, porque já 

projetou que essa iniciativa não terá muito que viver neste rearranjo do planeta. mas infelizmente não é essa a 

intenção. A intenção é obter controle sobre todas as nações pelo poder da tecnologia usada para ameaçar e se 

render. A Comunidade Galáctica não tem planos de interferir, porque já projetou que essa iniciativa não terá 

muito que viver neste rearranjo do planeta. 

Continuaremos com a esperança de que seus governos ponderem suas ações nesta passagem da Era, mas estejam 

preparados para divagações de uma elite que está prestes a perder o trono e o poder milenar de ditar suas regras. 

Vídeo 80 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta - 20 de junho de 2012. 

Obs .: - Estes são breves comentários de Mythi na conversa sobre os principais pontos de hoje. 

 

 

 

- Os que estão especulando sobre esse trecho triangular na superfície do sol têm razão em dizer que este é um 

portal. Essa era uma característica adicional do sol que seria melhor explicada por aqueles krulianos hábeis. Os 

https://www.youtube.com/watch?v=f7PSBRTIQ8s&index=16&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Sóis representam os pontos de equilíbrio de seus sistemas adjacentes e, portanto, são o foco de alta energia 

detectável por longas distâncias. Os Krulianos desenvolveram há muito tempo um sistema para a ativação de 

portais que ligavam os sóis nas principais rotas a todos os cantos da galáxia, onde é necessário o movimento de 

grandes naves. Normalmente, há o cuidado de não expor o portal às colônias que não se integraram, mas você, 

com todas as sondas enviadas para observação, registraria em algum momento o portão aberto. Ele nunca fica 

aberto por muito tempo, geralmente apenas 30 minutos entre a abertura e o fechamento, mas desta vez, por 

alguma razão, isso foi aparente por muitas horas. Isso é suficiente para você registrá-lo claramente com suas 

sondas. Sua “NASA Interna” e, consequentemente, seus governos estão familiarizados com esse portal por um 

bom tempo e não afirmam nem negam sua existência, porque preferem ficar calados sobre o que não querem que 

se torne oficialmente público. Não cabe a mim explicar, mas desde que o assunto se tornou público, tudo bem. 

Veja, seu governo não apagou essas imagens deliberadamente. Eles estão deliberadamente deixando algumas 

bordas caírem no domínio público, causando desinformação, pois não há definição oficial para essas imagens. Este 

portal especial ao sol é usado para naves muito grandes e até planetas inteiros, porque eles exigem uma enorme 

demanda de energia de transporte pesado para manter uma grande "flexão de vórtice" ativada. Para o registro, 

também existe um ótimo gateway para a transferência de matérias-primas instaladas no pólo superior de 

Saturno, gerenciado por 'Camelopardalis, mas não é usado para o tráfego regular de naves espaciais. A "NASA 

Interna" também está ciente disso há muito tempo. 

- Há muito tempo, cerca de um bilhão de anos, houve um grande processo de preparação da Terra para futura 

colonização. O tamanho da sua lua foi calibrado e ajustado sua órbita para fornecer o equilíbrio ideal para o clima 

do planeta. A relação entre a distância média da Terra à lua e a distância média da Terra ao sol, bem como a 

relação entre os diâmetros do Sol e da Lua, é uma constante. Para esse ajuste, grandes naves tiveram que ser 

transferidos para cá para realizar o trabalho. Foi quando o portal foi criado especialmente para o seu sol. Em 

nosso vasto universo, com tudo o que foi feito, quase nada foi coberto. Para o registro, este portal era o caminho 

usado pelo planeta Pleiadeanos ou Enoque, a ser transportado aqui. Foi o primeiro planeta a ser teleportado para 

este quadrante da galáxia. A nave mãe Krulians, entre outras grandes naves mãe, também só pode ser transferida 

através do portal solar devido ao seu tamanho físico e volume. Todas as outras naves que você detectou orbitando 

perto da superfície solar são mais de 70 raças diferentes que atualmente viajam através do seu sistema solar. Eles 

usam o sol para recarregar seus concentradores de energia. Se você estiver viajando de sóis próximos de sua 

galáxia, a maioria dos naves pode abrir seus próprios portões para transferir para seus planetas alvo e, quando o 

fazem, eles se aproximam do sol para obter a quantidade de energia necessária para esta operação. Você verá 

muitas vezes o planeta Enoque perto do sol durante este ano; é o local de menor influência gravitacional do 

sistema. Todas as outras naves que você detectou orbitando perto da superfície solar são mais de 70 raças 

diferentes que atualmente viajam através do seu sistema solar. Eles usam o sol para recarregar seus 

concentradores de energia. Se você estiver viajando de sóis próximos de sua galáxia, a maioria dos naves pode 

abrir seus próprios portões para transferir para seus planetas alvo e, quando o fazem, eles se aproximam do sol 

para obter a quantidade de energia necessária para esta operação. Você verá muitas vezes o planeta Enoque 

perto do sol durante este ano; é o local de menor influência gravitacional do sistema. Todas as outras naves que 

você detectou orbitando perto da superfície solar são mais de 70 raças diferentes que atualmente viajam através 

do seu sistema solar. Eles usam o sol para recarregar seus concentradores de energia. Se você estiver viajando de 

sóis próximos de sua galáxia, a maioria dos naves pode abrir seus próprios portões para transferir para seus 

planetas alvo e, quando o fazem, eles se aproximam do sol para obter a quantidade de energia necessária para 

esta operação. Você verá muitas vezes o planeta Enoque perto do sol durante este ano; é o local de menor 

influência gravitacional do sistema. a maioria dos naves pode abrir seus próprios portões para transferir para seus 

planetas alvo e, quando o fazem, aproximam-se do sol para obter a quantidade de energia necessária para esta 

operação. Você verá muitas vezes o planeta Enoque perto do sol durante este ano; é o local de menor influência 

gravitacional do sistema. a maioria dos naves pode abrir seus próprios portões para transferir para seus planetas 

alvo e, quando o fazem, aproximam-se do sol para obter a quantidade de energia necessária para esta operação. 

Você verá muitas vezes o planeta Enoque perto do sol durante este ano; é o local de menor influência 

gravitacional do sistema. 
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- Com relação ao sistema Nibiru, pouco posso comentar por enquanto, mas em breve você terá notícias oficiais de 

sua abordagem. Será muito visível, mas sua influência não é tão grande quanto teria sido no ano passado. Graças 

à interferência dos krulianos a pedido do CG, o sistema Nibiru passará mais longe da posição orbital da Terra, 

evitando uma grande influência gravitacional. Seu sol está invertendo a polaridade à medida que se aproxima do 

plano do equador da galáxia, de modo que o comportamento deles será muito mais violento durante esse evento. 

Os bunkers construídos por suas elites, não para guerra ou sob ataque nuclear, devem sobreviver à alta radiação 

solar que poderia acontecer. Essa alta radiação pode superaquecer "o núcleo e o magma" do planeta, tornando a 

crosta do planeta inteiro, inclusive os oceanos, extremamente instável. Esses eventos são os que suas elites 

realmente temem que não tenham sido controlados por nenhuma tecnologia terrena. Esconder-se em bunkers é a 

única saída plausível para eles. Os Arcturianos, Camelopardalis e Sirius estão trabalhando duro na finalização de 

abrigos para a "não elite" estimada em 32% da população atual, se os atos mencionados nos cronogramas de seus 

governos forem realmente postos em prática este ano. Ninguém sabe exatamente o que seus governos farão com 

o sistema HAARP, porque há muitas possibilidades de uso indevido desse sistema. Estaremos assistindo e 

procedendo de acordo com as situações criadas. Muito importante; não acredite em nenhum ataque alienígena de 

bandeira falsa. Como eu disse anteriormente, se alguma raça alienígena tentasse atacar o planeta, você não teria 

tempo para se preocupar com isso ou reagir de alguma forma. 

Vídeo 81  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e um - 23 de junho de 2012. 

Aqui estão algumas respostas para perguntas que reúnem centenas de e-mails sobre esses problemas. 

Q - Alguns amigos perguntam: Mythi, muito se tem dito com base nas escrituras antigas. Uma questão comum a 

todos é a presença na Terra de anjos e arcanjos em momentos de nossa história. Isso tem alguma verdade? 

- Anjos e arcanjos são seus irmãos mais velhos. Eles são aqueles que ajudam a cuidar dos mais jovens. Se um 

Kruliano de nível 8 desça na Terra, você interpretaria como um arcanjo, porque é isso que a presença dele 

transmitirá à sua alma e também à minha. Eu sou nível 5; diga que sou apenas um irmão mais velho comum, com 

muito mais experiência e boa vontade. Nunca subestime você, você é um ser vivo, e isso é verdade por toda a 

eternidade. Você como indivíduo é imortal. Todo espírito, quando criado, tem uma assinatura única e específica, é 

impresso na íris dos seus olhos, então, quando o velho ditado "que os olhos são o espelho da alma" é verdadeiro. 

Essa mesma assinatura nos acompanhará, até chegarmos ao "ponto máximo de criação desconhecido", nos 

muitos bilhões de anos. Informação interessante é que, se você criar agora um banco de dados com todas as 

assinaturas da íris, poderá identificar a mesma pessoa em qualquer encarnação que tenha no futuro, após essa 

data. Se seu avô vier no futuro como seu filho ou neto, você saberia. Ainda há muito a aprender! 

Q - Mythi, se no processo de resgate mencionado somos abordados pelos greys, o que devemos fazer? Fuga? 

Ataque? 

- Como eu disse anteriormente, você faz uma idéia errada de generalizar todos os cinzas. Existem raças cinzas que 

transmitem uma paz quase angélica aos seus padrões. São raças muito avançadas, mas sempre parecem infantis, 

pela bondade e gentileza que transmitem. Quanto ao seu próprio planeta, existem todos os tipos "humanos", 

muitos podem até ser considerados uma doença. Existem cinzas do "nível um" que ainda são problemas no que diz 

respeito a uma socialização harmoniosa e equilibrada com outras raças. São aqueles que se juntam aos reptilianos 

para trocar favores e tecnologia. O cinza escuro pertence a algumas sociedades "nível zero" que simplesmente 

roubam a tecnologia para seus grupos. Uma dica importante: quando você quiser sentir o que é um ser, tente 

olhar diretamente nos olhos dele. Peça a ele para tirar as lentes escuras se ele estiver usando, 

Q - MoonAmiMars pergunta: Nós chamamos o novo planeta de "Enoque", mas me pergunto se é assim que os 

Plêiades nativos o chamam. 

- Bem, você chama "Enochë e outros nomes, mas eles chamam o planeta dele de uma maneira cujo som é" Taus ". 

https://www.youtube.com/watch?v=X-rS_tqVwPg&index=17&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Q - Friend Lookbr, entre outros, faz muitas perguntas sobre dieta e colesterol. Qual é a dieta recomendada para 

nós nessa mudança de idade? 

- Os alimentos em seu planeta por muitas décadas são comprometidos por produtos químicos e conservantes 

muito prejudiciais à sua saúde, mas saudáveis para o "dinheiro" das indústrias de alimentos. Se a comida 

oferecida a você for saudável, você poderá ingerir carboidratos, proteínas, açúcares e gorduras, conforme 

desejado. É claro que a moderação seria sustentada por sua própria forma anatômica, que gera conforto para 

cada indivíduo. O corpo humanóide é extremamente versátil para levar apenas o que você precisa e distribuir 

alimentos excessivos. O maior problema em seus hábitos alimentares atuais são os efeitos cumulativos de certas 

substâncias. Tente consumir frutas e vegetais frescos, proteínas de fontes conhecidas e gorduras animais, em vez 

de gorduras vegetais hidrogenadas. Você pode imaginar que eu não deveria falar sobre o consumo de animais, 

mas sobre o atual contexto físico dos habitantes do planeta, o consumo de proteína animal é necessário para o 

equilíbrio do tipo biológico criado pelo seu DNA atual. Com as mudanças planejadas para o próximo estágio do 

planeta, essa dependência de gordura e proteína animal diminuirá, mas ainda levará milhares de anos para ser 

completamente eliminada. 

- Sobre o "colesterol", é um mito gerado por um erro de interpretação que gerou e ainda gera muito lucro para a 

sua indústria farmacêutica. Não há colesterol bom e colesterol ruim, que você chama assim, é o mesmo elemento. 

Quando não é ativado, sendo usado para reparar as células do corpo, ele é chamado de "bom colesterol" (HDL) e, 

quando ativado, combate um processo inflamatório ou reconstrutivo e se acumula nos locais onde o corpo precisa, 

você o chama " colesterol ruim "(LDL). É como você diz que o bombeiro na garagem é "bom" e o que sai para 

resgatar uma vítima é "ruim", totalmente ilógico. 26% de todo o colesterol existente no corpo humanóide está no 

cérebro. O colesterol sintetizou uma série de substâncias necessárias para as células nervosas, de modo que o 

anticolesterol pode levar a grandes perdas de memória. Quando seu corpo precisa de reparos, seu fígado envia a 

quantidade de colesterol necessária para reparar e combater os radicais livres e infecções, mantendo a 

integridade dos tecidos no nível celular. O corpo humanóide não funcionaria sem ele, porque, acima de tudo, ele 

sintetiza vitaminas nas membranas celulares, então lutar contra isso é jogar contra seu próprio time. Se o seu 

nível de colesterol é alto, é porque o seu corpo precisa de grande quantidade para reparos. Reduzir artificialmente 

esses níveis é negar ao corpo o número de "bombeiros" necessários para o atendimento de emergência. A redução 

induzida por medicamentos eventualmente deixa seu corpo sem a matéria-prima necessária para funcionar 

corretamente e isso levará a problemas mais sérios no futuro. Mas o mito do colesterol gera altos lucros, milhões 

de medicamentos vendidos todos os dias e você continuará iludido com os níveis "ideais" recomendados, 

conspirados por seus médicos. 

Mas tenha certeza de que todo esse engano tem seus dias contados. Uma nova fase de verdade e integridade 

deve ser estabelecida no planeta, e todas essas sanguessugas serão gradualmente removidas do novo cenário. 

Vídeo 82  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e dois - 7 de julho de 2012. 

Obs .: - Novamente, aqui estão algumas respostas para perguntas que reúnem centenas de e-mails sobre esses 

problemas. 

Q - Mythi, várias pessoas estão reivindicando que o planeta Netuno é o "planeta errante", conforme descrito nas 

profecias, isso é justificado? 

- A estrela anã ou planeta x não é o planeta Netuno, como alguns de vocês estão dizendo. O planeta Netuno e 

todos os outros terão suas novas órbitas definidas, como eu havia dito há algum tempo. Netuno está recebendo 

mais influência do Dwarf Star do que todos os outros planetas e isso está causando uma reação mais significativa 

em seu comportamento orbital. O planeta Plêiadeos fará parte do sistema e a Estrela Anã, passará pelo sistema e 

desaparecerá. Mudar a idade e a frequência de todo o sistema solar será marcado por uma reversão para o 

hemisfério oposto da sua galáxia. Apenas para lembrar, "one Age" é uma revolução completa da galáxia em torno 

https://www.youtube.com/watch?v=SbdrEfId7qQ&index=18&list=PL8A4AFC31679E94B9
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de seu próprio eixo, em aproximadamente 200 milhões de anos. Cada mudança de idade, todos os sistemas 

solares que estão a aproximadamente 16 graus do plano da galáxia se movem para o hemisfério oposto. E isso 

acontecerá exatamente em dezembro próximo. Veja a importância do evento que sua geração testemunhará; 

somente aqui, no máximo 200 milhões de anos, algum ser humano estará vivo para testemunhar uma mudança 

de Era novamente. 

Q - Mythi, sua dissertação anterior sobre colesterol gerou muitos outros problemas. Você poderia nos dar algumas 

dicas sobre o que mais "importante" é desmentido pela indústria farmacêutica e de alimentos? 

- As muitas perguntas sobre triglicerídeos também foram respondidas, como no caso do colesterol, escape de 

todas as gorduras vegetais hidrogenadas, elas não são completamente metabolizadas pelo organismo e, 

portanto, causam depósitos. O alto nível de triglicerídeos é a ingestão diretamente proporcional de alimentos 

processados com essas gorduras. Reduzir o consumo reduzirá os níveis automaticamente. O leite que você compra 

no mercado tem certeza de que não é nada saudável. Tenha um bom censo, usando matemática simples e 

verifique se a produção de "leite" distribuído por suas indústrias exige uma quantidade 10 vezes maior do que 

todas as vacas leiteiras existentes em seu planeta, ou seja, noventa por cento do leite é distribuído artificialmente 

água aromatizada e outros produtos minerais. O cálcio acrescentou artificialmente que "leite sintético" não é 

absorvido nos ossos ou na pele pela energia solar, é na verdade um efeito cumulativo nos rins. Inevitavelmente, 

causa pedras nos rins e falha nas "supra-renais". O leite vendido hoje nos mercados é veneno, sem exceções. O 

leite de origem conhecida, proveniente diretamente de fazendas, é muito saudável e totalmente benéfico para o 

corpo. O verdadeiro leite é utilizado para a produção de derivados com maior valor agregado, como manteiga e 

queijo. 

O glúten tem uma característica importante; dificulta a reprodução das células nervosas, aumentando a tensão 

superficial da membrana. Isso causa um envelhecimento forçado do cérebro, entre outros efeitos extremamente 

prejudiciais se você não tiver os anticorpos desenvolvidos em seu corpo. O glúten é realmente ruim apenas para 

pessoas que sofrem de doença celíaca, mas cortar completamente o glúten dos alimentos pode predispor a 

doenças crônicas, como diabetes ou doenças cardiovasculares. Além disso, se uma criança não consome o 

alimento na infância, ela pode desenvolver alergia a ele. "Na fase inicial, é necessário fornecer estímulos para a 

produção de anticorpos que nos defenderão no futuro". Portanto, se uma pessoa não come glúten na infância e 

quer comer em outro momento da vida, ela pode ter problemas . Portanto, 

Os óleos naturais encontrados em nozes, coco, abacate e sementes ingeridos "frescos" são muito benéficos para a 

saúde, sendo bem utilizados no metabolismo de importantes minerais e vitaminas necessários ao organismo. Os 

vegetais verdes frescos são ricos em cálcio e ferro, que são naturalmente absorvidos sem causar efeitos 

cumulativos. Os óleos brutos prensados a frio, eles podem ser usados sem problemas para a saúde, mas são 

métodos de baixa produtividade com sua técnica rudimentar de industrialização, portanto não econômicos para o 

dinheiro do seu setor. Outro grande problema é o uso de sementes transgênicas para a produção de óleos 

comestíveis; é um problema crônico para óleos prensados a frio dessas sementes, porque elas contêm DNA de 

insetos e outros híbridos em sua formulação de qualquer forma. Tente cozinhar com o mínimo ou nada de óleos 

vegetais processados. O refinado "menos ruim" é o girassol, arroz e amendoim. Tente usar gorduras animais, 

como manteiga ou gordura vegetal, como coco, para cozinhar. No caso de coco, nozes e castanhas em geral, eles 

não contêm elementos transgênicos e são completamente puros. 

Q - Mythi, o clima em diferentes regiões do planeta está totalmente fora de contexto, temperaturas extremas, 

secas, inundações, névoas estranhas, algo já começou? 

- Sim, acho que seu governo não é necessário avisá-lo, qualquer pessoa a partir de agora sentirá na própria pele as 

mudanças no planeta. Portanto, qualquer astrônomo amador pode observar, porque os quartos estelares estão 

mudando rapidamente. As constelações que você conhece, apenas têm a forma mitológica quando vistas do 

ângulo do seu planeta, não têm o mesmo significado quando vistas de ângulos diferentes, ou seja, não há 

significado real para elas, exceto como referência. Seus astrônomos podem observar as mudanças de posição com 
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facilidade. O ângulo de rotação do planeta está se ajustando rapidamente porque estamos quase atingindo o 

ponto zero do plano equatorial da galáxia. Observe sua lua, ela parece estar declinando seu eixo, mas, em vez 

disso, é a Terra que é. O cidadão médio, infelizmente, ele fecha os olhos até sentir as mudanças na pele ou no 

estômago. Praticamente todas as culturas do planeta sofrerão as conseqüências das mudanças climáticas, frias 

onde estava quente e quente "onde estava frio. Seus governos sabem disso e são alimentos super estocados pelos 

próximos dois anos, tempo mínimo necessário para reiniciar o clima um novo ciclo conhecido por possibilitar novas 

plantações nas regiões climáticas correspondentes.Depois da reestruturação tectônica e do caos inicial resultante, 

os governos terão que lidar com pessoas que desejam comida, abrigo e remédios.Por isso, alguns já estão bem 

preparados para "conter" É tudo muito "na sua cara", impossível, que muitos não podem ver. Mas nada disso 

mudará o destino do desenvolvimento de cada um de vocês. 

Q - Mythi, existem muitas mensagens de canais como mensagens de Plêiades, Humanidade em Ascensão e Aliados 

da Humanidade ... Você é o único contato, o único representante do CG para este mundo? 

- Não sou representante da Comunidade Galáctica e não seria uma função que me agradaria. Eu apenas digo 

como as coisas são, do jeito que são, sou um cientista, não um relações públicas. Não estou aqui para julgar, 

apenas para observar e trabalhar. Muitos de vocês me perguntam sobre outras pessoas que falam com contatos 

de outros planetas, muitos deles podem realmente se comunicar de alguma maneira mentalmente. O problema 

são as mensagens. Como o conteúdo dessas mensagens é fácil de entender quando se trata de sonhos. Conteúdo 

Tipo: "doutrina religiosa e ocultismo", dizendo "seres multidimensionais", "salvaremos tudo", "somos um conselho 

militar de um planeta ou constelação em particular", certamente são devaneios. Você precisa usar seu próprio 

consenso para decidir as verdades que convergem com suas intuições. Qualquer mensagem bem-intencionada que 

leve a pensar no bem-estar de seus companheiros e aura do seu planeta deve ser bem-vinda, é enviada por 

alienígenas ou por seus companheiros humanos. Só não se deixe levar por histórias fantásticas "de outras 

dimensões". 

Q - Mythi, você sempre é muito técnico, nunca fala sobre amor, nunca filosofa sobre nada, como é o seu lado 

espiritual? 

- Bem, acho que discutir filosofias da vida é útil, dependendo do estágio da ocasião e da oportunidade. O amor 

não é discutível, é o resultado direto de suas "ações comportamentais" e de seus pensamentos internos sobre tudo 

o que o rodeia. O amor não é um sentimento, é um estado de desenvolvimento. Quando você aumenta sua 

compreensão do contexto universal, mais você admira e respeita tudo o que faz parte desta criação incrível. O 

amor incondicional não é ideal, é um simples estado mental. Admirar e respeitar é amar e compreender. Portanto, 

o entendimento leva ao amor. Não adianta filosofar sobre o amor a quem não atingiu o nível de compreensão 

necessário para entender do que realmente está falando. 

Muitos de vocês estão compreendendo de maneira mais abrangente seu relacionamento com o universo, e isso 

ajudará a aumentar seu nível de energia, o que tornará sua aura mais brilhante devido ao amor ao conhecimento. 

O estado de felicidade interior é diretamente proporcional ao seu estado de consciência desenvolvido pela 

compreensão quântica de você dentro do contexto universal. O medo do desconhecido e a falta de respostas serão 

gradualmente substituídos pelo amor, real e consciente. Com paciência e determinação para encontrar a luz, com 

o devido respeito a todos e a tudo o que o cerca, você gradualmente chegará lá. 

Vídeo 83 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e três - 12 de julho de 2012. 

Obs .: - Novamente, aqui estão algumas respostas para perguntas que reúnem centenas de e-mails sobre esses 

problemas. 

Q - Mythi muitos amigos querem mais detalhes sobre os próximos eventos, você poderia nos dizer algo mais 

esclarecedor? 

https://www.youtube.com/watch?v=rl7PY2Bd9tQ&index=19&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Aqueles que esperavam eventos apocalípticos ficaram frustrados e reagiram de maneira tão infantil, sem 

entender que, de fato, você foi muito ajudado nessa importante travessia. Você se lembra no ano passado que até 

sua estação espacial teve que ser evacuada e seu programa espacial foi interrompido. Seus governos sabiam o que 

aconteceria e foram pegos de surpresa pelos eventos que se seguiram. Você não perdeu sua rede de satélites e sua 

estação espacial no ano passado pela intervenção dos krulianos, pela neutralização do cometa Elenin e pelo 

atraso do sistema Nibiru. Mas agora é hora do evento não ser atenuado, pelo menos é o que é registrado e é o 

evento para o qual os abrigos subterrâneos foram planejados para eles. O sol está invertendo seus pólos e gerará 

grandes rajadas espontâneas de alta potência para serem direcionadas ao alinhamento dos "túneis 

gravitacionais" da Terra que já estão posicionados alinhados com o equador da galáxia, enfraquecendo bastante 

o campo magnético dos planetas. todos os sistemas solares que estão mudando o hemisfério. Portanto, esse não 

será um ciclo solar normal, acontece toda rotação completa da galáxia. Lembre-se das recomendações anteriores 

sobre como se proteger se essas rajadas atingirem sua região, e não expostas ao sol durante o dia, e saírem 

apenas à noite. Muitos lugares serão muito secos e os incêndios podem se espalhar com muita facilidade. Veja, o 

planeta se expandirá; pode ter um diâmetro até cinco por cento maior devido à expansão do magma sob o efeito 

de alta radiação. Você sabe o que isso implica; o rearranjo das placas tectônicas e os terremotos, tsunamis e 

vulcanismo resultantes. Não apenas o planeta Terra se expandirá, todos os planetas do sistema sofrerão o mesmo 

processo de aquecimento. Seus continentes têm essa distribuição hoje porque o planeta se expandiu muitas vezes 

em muitos cataclismos cósmicos que aconteceram em sua história. Muitos dos pleiadianos que vivem no planeta 

Terra estão sendo transferidos para o Taus, portanto, parece que a conclusão do ciclo está próxima. Somente as 

muitas unidades pleiadianas de frota de "controle e resgate" estão circulando o planeta. Os cientistas e a equipe 

de apoio da Base Antártica também serão transferidos para Taus. A base continuará em pleno funcionamento 

com a equipe especializada em sua manutenção. 180 unidades Arcturianas que dirigem as várias bases 

subterrâneas trabalharão pela redenção. Nossa frota será dividida entre plêiades e arcturianos porque 

participamos das duas operações como controle de ligação e operacional. A última carta de suas elites será a 

guerra planejada para ser iniciada a qualquer momento, uma vez que o sistema HAARP não funcionará, porque se 

conectadas durante alta atividade solar, suas antenas serão destruídas. Suas elites sabem que estarão isoladas, 

sem controle monetário, sem controle de comunicações, e querem tirar vantagem disso porque as massas não têm 

para onde correr, exceto por suas garras. Eles tentarão manter o poder pela força, que é o único recurso para o 

qual se prepararam o suficiente nesses últimos anos. Acredito que não é necessário repetir tudo o que disse 

anteriormente para esses eventos; portanto, esteja preparado, como puder, para enfrentar os fatos. Tente estocar 

alimentos e medicamentos básicos por um ano ou dois, porque, se não houver um resgate rápido, você e sua 

família poderão sobreviver sem grandes problemas até que as coisas voltem ao normal. Se sua área estiver muito 

fria, tente planejar lugares com temperaturas mais quentes, já que não há eletricidade ou gás, pode ser difícil 

superar o frio. Distância das principais cidades e centros urbanos. 

Atualmente, muitas naves espaciais muito grandes estão atravessando o portal solar; não conhece os detalhes dos 

planos do CG, mas parece que uma grande operação está sendo organizada. Os Camelopardalis e Sirius também 

são muito ativos no sistema. Grande movimento também na rota Terra Marte, muitos naves com operadores 

Grays estão se movendo entre bases de seus governos e bases marcianas, realizando transporte de carga. Eu 

nunca vi o sistema tão ocupado quanto agora. Vou passar as coordenadas de todos os amigos que podem ajudar 

no trabalho do nosso oficial de navegação, então ele colocou os dados no sistema da frota. Até que suas 

comunicações funcionem, estamos recebendo as coordenadas. Isso não é uma garantia, mas uma grande 

possibilidade de resgate nas regiões mais afetadas. Depois de conhecermos alguns detalhes, eu te comunico. 

Q - Mythi, ainda restam muitas perguntas sobre contatos multidimensionais, desculpe, mas você ainda pode ser 

um pouco mais específico? 

- Outra dimensão é outro site de referência para visualização e observação, indetectável pelos padrões da 

dimensão anterior. As escalas de frequência em uma dada dimensão definem como as funções cerebrais são 

desenvolvidas em seus estágios de ativação, com consequentes mudanças na sequência do genoma e mudanças 

diretas no DNA das sociedades e pessoas nessa dimensão. Outra dimensão é um nível diferente de energia 
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quântica; ele não interage com diferentes dimensões, pois sua "matéria" não toca. É como se você quisesse 

escolher sua sombra com a mão, você sabe que a sombra existe, é real, mas está sujeita à existência de uma fonte 

de luz, é apenas a ausência de energia. Um ser de outra dimensão nunca poderia ser visto com seus olhos da 

terceira dimensão, mesmo que ele queira lhe mostrar. Quando digo que você confunde dimensão com níveis de 

frequência, é porque você não percebeu que não há possibilidade física da interação da matéria entre dimensões. 

Você é o nível zero da terceira dimensão, mesmo sendo kruliano nível oito; eles não podem ver seres da quarta 

dimensão, porque é impossível. Você pode ver os krulianos e dezenas de outras raças de vários níveis de ativação 

cerebral, todos na mesma dimensão. Os krulianos, como muitas outras raças superiores, podem impedir que 

mentes menos ativadas percebam sua presença física; com um simples bloqueio dessas imagens do cérebro, eu 

também posso fazer isso. Eu estaria expondo as muitas diferenças nos dez níveis de ativação cerebral da terceira 

dimensão por horas, e você se interessaria pela utopia de falar sobre contatos multidimensionais. Lembre-se de 

que todo o universo em que vivemos está na TERCEIRA DIMENSÃO. A quarta dimensão vive em um nível 

totalmente diferente de energia, fora da terceira dimensão. Somente seus espíritos, ou como chamamos "nossa 

luz", atingem um nível intermediário pertencente à quarta dimensão enquanto aguardam seu retorno à "escola" 

da terceira dimensão. A TERRA NÃO SERÁ PARA A QUARTA DIMENSÃO, nem se todos vocês morrerem, para que a 

Terra não vá a lugar algum, apenas você. Qualquer pessoa bem-intencionada falando sobre "outras dimensões", 

pode ter certeza de que elas estão confundindo o significado da palavra "dimensão" com diferentes níveis de 

ativação cerebral da terceira dimensão. Talvez essa idéia tenha sido inculcada em sua cultura popular por suas 

elites, e parece que elas tiveram efeito suficiente. Agora você chegará ao nível um, seu cérebro se tornará uma 

nova fase de ativação e seu DNA para as gerações futuras será reescrito na gestação de seu novo filho. Tenho 

certeza de que nesta nova fase, para não falar mais em "outra dimensão". Quando você começar a conhecer raças 

de vários níveis de ativação cerebral, compreenderá melhor o conceito da terceira dimensão do nosso universo em 

que todos vivemos. Olha, eu não tenho o hábito de poetizar informações e não incluir conotações religiosas, sou 

técnico; Sei que muitos de vocês gostam de contadores de histórias, citando referências de suas culturas ou 

religiões, mas fatos são fatos. Em nossa cultura, dizemos que "para um bom ouvinte, meia palavra é suficiente", 

por isso procuramos falar pouco e entender muito. Acredito ser o mais claro possível, para que todos possam 

entender isso. 

Vídeo 84 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e quatro - 22 de julho de 2012. 

Q - Mythi, você sabe o que há na localidade chamada Cratera Aristarco na Lua? 

- Bem, se você está me perguntando, é porque algo foi detectado para você lá, para que eu possa mencionar. Este 

tipo de instalação "cratera" faz parte de uma grande base na qual é gerada energia para a ativação de dois 

portais, a transferência de minerais Camelopardalis e o "portal de transporte" da Comunidade Galáctica, ambos 

instalados na sua lua. Toda a energia das instalações de várias bases lunares se origina lá. Essa base é 

extremamente bem protegida por um campo de força poderoso, completamente inviolável aos seus padrões 

atuais de tecnologia. Como já mencionei anteriormente, seus governos bombardearam algumas instalações na 

Lua com mísseis em várias ocasiões, e por isso são totalmente proibidos de pisar novamente nesse planetóide. 

Q - Mas Mythi, com que direito, essas bases estão instaladas em nossa Lua? 

- Você deve entender de uma vez por todas, que a Lua não pertence aos terráqueos. Nenhum planetoide é uma lua 

ou um planeta habitado pertencer a toda a comunidade naquela região. Não existem "ações de propriedade" 

para os corpos celestes. Quando uma sociedade coloniza um planeta, ela se torna soberana e, como a sociedade 

existe, será possuída por todos os seus recursos. As comunidades galácticas controlam a exploração de recursos 

nos planetas habitados em suas áreas, evitando abusos e disputas por recursos. Seu planeta, a partir da próxima 

mudança de frequência, deve ser reconhecido como uma sociedade soberana e, posteriormente, qualquer 

exploração de recursos em seu planeta exigirá o consentimento de sua liderança. Por esse motivo, existe um 

grande movimento de cientistas de diferentes raças para concluir seus projetos de amostragem de animais, 

https://www.youtube.com/watch?v=d_p-78dTGrk&index=20&list=PL8A4AFC31679E94B9
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vegetais e minerais do seu planeta até o final deste ano. A mineração autorizada por suas elites em troca de 

tecnologias será cancelada pela Comunidade Galáctica, pois suas elites não representam oficialmente o planeta, 

pois não há uma sociedade aprovada a ser representada. Sob a supervisão da Comunidade Galáctica, um conselho 

deve ser formado durante os primeiros anos da nova colônia, e sim, este será o representante oficial do planeta 

Terra. 

Q - Um amigo pergunta, Mythi, o que estava acontecendo na Terra exatamente em 10.500 aC? 

- Amigo, 10.500 aC foi um período de alto desenvolvimento de "colônias regionais independentes" no planeta. No 

pré-Camboja, uma grande civilização estava chegando ao ponto de "nível um" de frequência, descendente de 

Draco, uma civilização de pessoas vindas de um planeta orbitando um sóis duplo, para onde a maioria era 

transferida. Outra civilização que foi elevada ao "nível um" de frequência foi o egípcio, que naquela época 

também passava grande parte de sua população para um sistema solar em Orion, para uma colônia atoniana 

durante o século entre 10.500 e 10.400 aC. Aproximadamente 900 anos depois de ter sido transferida a civilização 

da Atlântida, também com o "nível um" para outra colônia de Atonians, antes de um grande movimento tectônico 

que mudou muito o arranjo dos continentes na época. 

Q - Você e o seu são capazes de fazer círculos nas plantações? Se você é, você dirá olá para todos aqui no planeta? 

Talvez, apenas algo como um sorriso :) todo mundo parece gostar do rosto sorridente. Significaria muito para 

todos, que tenho certeza disso, graças à TW. 

- Poeta Tyler, fizemos alguns círculos de colheita como presente. Muitas raças fizeram círculos nas plantações para 

marcar sua presença e apoio a essa nova colônia. A maioria deles tenta colocar a previsão de eventos, dicas sobre 

sua origem, fórmulas e interpretações moleculares e outros símbolos de suas sociedades, para que um dia você os 

reconheça no futuro. Vou verificar com a nossa equipe a possibilidade de um sorriso. Um deles, que nossa equipe 

sabia, CB sabe disso há muito tempo, é uma borboleta, da qual levamos várias espécies para se acostumar em 

nossas colônias pela beleza e leveza desses pequenos seres. O humanóide no centro significa que nossas raças são 

semelhantes, e as borboletas serão um elo de conexão entre nossas casas. 
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- Amigos, o clima do planeta já está mostrando sua completa instabilidade devido ao enfraquecimento do campo 

geomagnético, à incidência de altos níveis de energia, à declinação do eixo de rotação e à aproximação do seu sol 

gêmeo. Eu sei que a maioria de vocês está preparada para enfrentá-lo nos próximos meses. Nestes próximos 

meses, você terá notícias sobre mudanças na maioria dos planetas do seu sistema solar, mudanças orbitais e 

reações atmosféricas estranhas, coisas a serem incluídas em seus registros nesta passagem da Era. Esses eventos 

estão fazendo com que muitas pessoas acordem, sentindo o peso dessas mudanças nas reações de seus próprios 

corpos, à realidade desse momento da sua sociedade como um todo. Quem se recusar a ver terá que correr com os 

olhos fechados, sem nenhuma preparação material e espiritual para enfrentar os fatos. Você gosta ou não, a 

desencarnação de cada um de vocês é um mero processo de tempo, ninguém fica sem reciclagem, apenas as 

sementes permanecem para a próxima geração. Lembre-se sempre, a sobrevivência não é o fato ainda encarnado, 

é a consciência da continuidade do seu desenvolvimento. Essas minhas divagações, não têm a intenção de criar 

medo, pelo contrário, pretendem fazer você entender o significado de tudo isso e abordar essas mudanças, 

sabendo como elas serão essenciais para suas futuras gerações. O medo é um sintoma de ignorância. O único 

medo real para você é o que o próprio homem pode levar aos companheiros, pela ganância ou para manter o 

poder. A natureza, na fase atual da frequência e do nível da sua sociedade, não é controlável. Quando sua 

compreensão atingir um nível um pouco mais alto, você verá que a natureza pode ser controlada, pode reagir 

àqueles sob a tutela dele, desde que haja mérito real. Portanto, a aura do planeta é o espelho da natureza, 

refletindo a frequência das auras de seus habitantes. Quando você ora, pede proteção ou emite sentimentos reais 

de vergonha pelo sofrimento de seus irmãos, qualquer que seja sua doutrina espiritual, esses sentimentos são 

pura energia e contribuem diretamente para a iluminação da aura de sua casa, ou seja, a planeta Terra. 

Nunca perca a oportunidade de iluminar a aura de pessoas que estão desesperadas ou confusas. Se você disser 

"Você tem uma aura especial e bonita, eu não consigo ver, mas posso senti-la leve e forte", você notará o rosto 

dessa pessoa se alterando, a aura dela realmente se iluminará novamente, seu voto de confiança fez essa pessoa 

confusa se sentir de alguma forma especial naquele momento. Você não está enganando, está antecipando o 

próximo passo, está realmente iluminando a aura dessa pessoa. 

 Finalmente, um grande abraço de amizade a todos aqueles que têm fé, de todas as etnias, todos os credos, como 

a humildade de pedir ajuda dos céus aos seus e aos seus companheiros, mostra-nos qual de vocês será a base da 

luz na aura do novo planeta Terra. 

Vídeo 85 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e cinco - 29 de julho de 2012. 

Q - Mythi, alguns estão anunciando uma mensagem dos Plêiades de que eles virão oficialmente no dia 4 de agosto 

de 2012 no estádio Olímpico de Londres para serem revelados na frente de todo o mundo! Isso tem alguma base? 

(Todor) Até um OVNI foi filmado durante a cerimônia de abertura. 

- Amigos, ainda não chegou a hora. Se tal anúncio estiver sendo feito, esteja preparado para outro grande teatro 

de suas elites. Esta é uma mensagem típica de desinformação deliberadamente apresentada a você. Não há 

absolutamente nenhuma declaração da Comunidade Galáctica nesse sentido, até o final deste ano. No que diz 

respeito ao objeto filmado, é difícil ver o seu perfil real através deste vídeo, mas há duas possibilidades: pode ser 

um ônibus reptiliano, visível de propósito, mas com 99% de chance de ser um teatro holograma ou um dirigível do 

tipo nave "proposital construído para tuas elites para a ocasião. Se existe algum embuste envolvendo uma raça 

fora do planeta, a Comunidade Galáctica certamente tomará as medidas punitivas necessárias. Os pleiadianos são 

muito sérios e seguem as regras do CG com o máximo respeito. A pessoa ou organização que pode estar 

anunciando esta notícia, envolvendo a raça "Pleiadeans", ou qualquer outro membro do CG, deve ser 

intermediada por sua elite, porque isso é uma mentira. Você pode ter certeza absoluta de que essas informações 

são enganosas. Suas elites estão preparando esse tipo de show envolvendo alienígenas como o último trunfo da 

ilusão para confundir as massas, tentando provar ao público que elas foram procuradas porque na verdade são os 

representantes oficiais do planeta. Não se deixe enganar por esse teatro, suas elites não representam o planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=QkLF95Vqzt0&index=21&list=PL8A4AFC31679E94B9
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em direção à Comunidade Galáctica e nunca serão procuradas como líderes representando os grupos étnicos dessa 

colônia. deve ser intermediado por sua elite, porque isso é uma mentira. Você pode ter certeza absoluta de que 

essas informações são enganosas. Suas elites estão preparando esse tipo de show envolvendo alienígenas como o 

último trunfo da ilusão para confundir as massas, tentando provar ao público que elas foram procuradas porque 

na verdade são os representantes oficiais do planeta. Não se deixe enganar por esse teatro, suas elites não 

representam o planeta em direção à Comunidade Galáctica e nunca serão procuradas como líderes representando 

os grupos étnicos dessa colônia. deve ser intermediado por sua elite, porque isso é uma mentira. Você pode ter 

certeza absoluta de que essas informações são enganosas. Suas elites estão preparando esse tipo de show 

envolvendo alienígenas como o último trunfo da ilusão para confundir as massas, tentando provar ao público que 

elas foram procuradas porque na verdade são os representantes oficiais do planeta. Não se deixe enganar por 

esse teatro, suas elites não representam o planeta em direção à Comunidade Galáctica e nunca serão procuradas 

como líderes representando os grupos étnicos dessa colônia. tentando provar ao público que eles foram 

procurados porque na verdade são os representantes oficiais do planeta. Não se deixe enganar por esse teatro, 

suas elites não representam o planeta em direção à Comunidade Galáctica e nunca serão procuradas como líderes 

representando os grupos étnicos dessa colônia. tentando provar ao público que eles foram procurados porque na 

verdade são os representantes oficiais do planeta. Não se deixe enganar por esse teatro, suas elites não 

representam o planeta em direção à Comunidade Galáctica e nunca serão procuradas como líderes representando 

os grupos étnicos dessa colônia. 
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Q - Mythi, alguns especialistas dizem que Nibiru passará perto da Terra em 4 de agosto e voltará para o final do 

mês. Isso é realmente real? 

- Não, esta informação é infundada. Essas informações privilegiadas são mal informadas ou mal informadas. O 

sistema Nibiru será visto, mas não será no próximo mês. Quando acontecer no mês seguinte, eu digo. Fique alerta, 

mas para a próxima grande explosão solar que acontecerá nos próximos dias em direção à Terra. Também preste 

muita atenção às ações que seu governo tomará nos próximos dias com o sistema HAARP e com os ataques 

planejados ao seu Oriente Médio. Está tudo muito claro; você só precisa prestar atenção para ver. 

Q - Mythi, você pode explicar se havia algo errado no derretimento total do gelo da Groenlândia? 

- Veja, uma de nossas patrulhas estava no centro da Groenlândia, e você pode ver que milhares de animais foram 

literalmente cozinhados. O sistema HAARP foi utilizado para esse degelo rápido. Essa foi uma maneira rápida de 

lançar uma enorme quantidade de vapor na atmosfera no momento da finalização dos planos de reestruturação 

do planeta implementados por suas elites. O uso de HAARP nos oceanos não estava sendo eficaz o suficiente para 

a troca de calor ser muito grande em um volume muito grande de água e estava gerando muita especulação por 

causa do grande número de animais marinhos mortos no processo. O gelo da Groenlândia, por estar disponível, e 

estaticamente localizado em um local remoto e desabitado, era uma escolha técnica. O grande volume de chuvas 

em muitas regiões, com volumes de meses, caindo em poucas horas, é causado pelo aumento artificial do volume 

de vapor na atmosfera. A grande quantidade de óxidos liberados na atmosfera em certas regiões como a América 

do Norte causa um efeito de "distribuidor de lentes". Isso faz com que a energia solar que passa pelo "buraco" da 

baixa pressão causada pelo HAARP no campo magnético seja mais uniformemente espalhada, causando 

aquecimento artificial do clima na região. Parece que de alguma forma eles estão tentando descarrilar todas as 

culturas, causando uma diminuição no suprimento de alimentos nessa região, enquanto as inundações causam o 

mesmo efeito em outras regiões do planeta. É um plano de desestabilização global, para justificar a tomada de 

decisões que serão implementadas por suas elites. Quanto maior a anarquia que eles podem gerar, eles terão 

mais justificativa para a implementação de planos de redução populacional e manutenção de seu poder no 

planeta. Segundo eles, os homenzinhos são descartáveis por grandes homens e se consideram grandes homens. 

Seus governos foram avisados pelo CG de que, se uma tentativa de degelo na Antártica via HAARP, todas as 

estações do sistema HAARP serão sumariamente destruídas. A base antártica permanece operacional e será 

interpretada como um ataque direto a qualquer tentativa. 
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Q - Mythi, muitos curiosos, acompanhou as imagens das estações de câmera na Antártica e anomalias observadas 

como planetas não deveriam estar lá naquele momento. O que é realmente isso? 

- Veja, a massa de ar frio nesse continente forma uma espécie de lente entre as camadas atmosféricas. Assim 

como você vê o sol ou a lua muito maior no horizonte em sua região, na Antártica, é ainda mais pronunciado. 

Você costuma ver reflexos no horizonte antártico, objetos que não estão lá, mas refletem e são ampliados por 

essas camadas de temperaturas diferentes. São na maioria miragens ocasionais geradas nessa região. É como 

colocar um espelho na frente de outro; camadas de temperatura muito diferentes podem gerar essas duplicações 

em vários tamanhos, tons e nuances. Os telescópios em uso nessas regiões devem ser infravermelhos ou 

radiotelescópios em vários comprimentos de onda, porque os telescópios ópticos normais também veem essas 
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distorções atmosféricas. 

 

- Por falar nisso, o satélite que você chama de "Cavaleiro Negro", que está atualmente em uma órbita estacionária 

sobre a Antártica, terá uma órbita dinâmica circulando o planeta, como informam os Arcturianos. Ele terá funções 

específicas para as quais foram construídas 13.000 anos atrás. Não sabemos exatamente quais são as funções 

planejadas para isso, mas algo deve estar diretamente conectado ao controle das massas oceânicas. Você terá 

novidades, se o seu governo decidir que você deve saber. 

- Caros amigos, neste ano de 2012 o planeta tem o maior número de pessoas que acordou para novas realidades 

do que nunca. É possível sentir esses efeitos na aura do planeta. O CG está completamente confiante de que essa 

colônia passará para a próxima fase de desenvolvimento, com muito mais do que os 10% inicialmente estimados 

para habitar a nova colônia do nível um. Isso é melhor do que o esperado, e todos ficamos muito satisfeitos com 

os resultados, provando que o nível de entendimento está sendo alcançado por muitos espontaneamente. A 

felicidade de conquistar novos amigos, ansiosa por desenvolvimento e maior envolvimento com o universo, faz 

todo sacrifício valer a pena. 

Vídeo 86 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e seis - 07 de agosto de 2012.  
 

Q - Mythi, você conhece a raça de alienígenas que foram capturados vivos ou mortos em Roswell, EUA, em 1947? 
O que eles eram? 
 
- Bem, tenho certeza que você falou sobre isso às vezes. Em suas instalações militares, muitos tipos de raças que 
caíram no planeta foram presos e estudados. Em 1947, houve alguns acidentes que foram trazidos para essas 
instalações. Um dos naves com uma equipe de Rigel Centaurs, envolvendo humanóides reais como nós, mas sem 
sobreviventes. Outro foi um acidente de nave com entidades que você chamaria de "biotecnológicas", conforme 
descrito anteriormente. Eles eram observadores de outra comunidade da Galáctica relacionada, que reúne 
milhares de sistemas em dezenas de galáxias no quadrante adjacente à nossa Comunidade Galáctica. Existem 
raças que literalmente transferem sua energia quântica ou, como você diz "seus espíritos", para unidades que 
poderíamos chamar de "roupas quânticas especiais". Eles podem interagir com o meio ambiente, fazer pesquisas 
em locais remotos e entrar em contato com civilizações não saudáveis menos avançadas, sem estar fisicamente 
em um corpo biológico. Esses "fatos" não requerem manutenção e podem ser descartados ou destruídos sem que 
ninguém se machuque. Usamos esses trajes para pesquisa em lugares onde seria impossível sobreviver ao 
humanóide, a presença de gases mortais, falta de oxigênio, temperaturas extremas ou criaturas perigosamente 
imprevisíveis. Esses trajes são facilmente reconhecíveis porque não têm nenhum tipo de orifício de respiração, 
audição, boca ou órgãos genitais. Todas as unidades desse tipo que foram tomadas pelo seu governo foram 
eventualmente abandonadas pelos usuários e pararam de funcionar após a coleta dos dados considerados 
interessantes durante o "cativeiro". Quando você interage com uma dessas unidades, está interagindo 
diretamente com outro ser vivo, um espírito igual ao seu, mais avançado, que utiliza meios altamente tecnológicos 
para acessar esse local e interagir com você. Os trajes são criados a partir de tecnologias moleculares milhões de 
anos à frente, impossíveis de serem analisados ou compreendidos por seus cientistas. 
 

Q - Dizem que Mythi, um sobrevivente alienígena, falou de um "Velho Império", que governou Milk entre muitas 
outras galáxias, e que hoje ainda usa a Terra como literalmente uma prisão "indesejável" após uma lavagem 
cerebral. Isso tem algum fundamento de verdade? 
 
- Olha, amigos, bilhões de anos atrás tinham várias raças explorando sistemas solares para todas as galáxias. O 
ponto principal na época era o desenvolvimento unilateral das raças que se consideravam "melhores", às custas 
do que consideravam "descartáveis". Eles literalmente formaram grandes impérios, às vezes escravizando 
planetas inteiros para trabalhar para eles. Eles geraram campos de alta energia em torno desses planetas, o que 
tornou as pessoas completamente submissas e sem lembranças anteriores. Toda a operação estava focada na 
superioridade do poder militar, a fim de intimidar e explorar minérios raros e necessários para o desenvolvimento 
de novas tecnologias. Em todos os cantos do universo sempre ocorreram grandes batalhas por recursos, nos 
lugares considerados estratégicos. Os primeiros grupos de raças nas comunidades foram criados na tentativa de 
defender sua região dos ataques e saques da antiga casta imperial, que se consideravam "mais importantes e 

https://www.youtube.com/watch?v=FP_5s1F1xss&index=22&list=PL8A4AFC31679E94B9
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merecedores" do que outros. Os mais fracos se uniram para enfrentar os mais fortes, uma rede de resistência "dos 
pequenos" e, assim, começou a aparecer há cerca de 180 milhões de anos atrás um grande número de 
"comunidades galácticas" em todo o universo. O nosso tem apenas 11 mil anos, é um dos mais jovens. Quando 
foram criados, estavam formando uma rede de cooperação, como as células de uma grande colméia, e agora 
podem manter sob controle muitas antigas raças imperiais que cada vez mais perdem seu status de "mais 
importantes" do que outras. Eu nunca entrei nesses detalhes sobre você, mas agora irei. De fato, muitas das 
colônias regionais enviadas ao seu planeta eram "problemas" em comunidades que já haviam atingido os níveis 
mais altos. Digamos que muitos "problemas" foram enviados aqui para "resolver" ao longo do tempo no 
desenvolvimento. O grande número de grupos étnicos na Terra se deve ao fato de ter sido usado como "depósito 
problemático de colônias". Pouquíssimas colônias foram retiradas após atingir a maturidade necessária; o resto 
dos exilados enviados para cá estava todo esse tempo reciclando em encarnações sempre aqui no planeta Terra. 
Mas isso foi há muito tempo; o planeta finalmente passará para um novo nível e manterá uma nova sociedade 
com todos os seres que foram capazes de se desenvolver satisfatoriamente para compor essa nova população. 
Então, sim, os terráqueos do "nível um" estarão livres para reencarnar em outras colônias do mesmo nível em 
outras partes deste vasto universo. Essa será a nova era de integração do planeta no contexto galáctico. Cito 
novamente: "É a separação do trigo e da erva daninha". Uma coisa que você aprenderá com o tempo e os níveis, a 
frequência do planeta é o que impede a ativação de funções no "nível zero" do cérebro. Todos os que foram 
transferidos para cá tiveram suas memórias anteriores bloqueadas pela frequência, e só então seria possível 
recomeçar, sem o ressentimento de falhas passadas que dificultam a nova abordagem de desenvolvimento. Agora 
é a hora do planeta Terra "nível um" se livrar dos "problemáticos", que serão sistematicamente transferidos para 
os dois planetas que mencionei anteriormente, para uma nova tentativa de maturidade. Todos os que foram 
transferidos para cá tiveram suas memórias anteriores bloqueadas pela frequência, e só então seria possível 
recomeçar, sem o ressentimento de falhas passadas que dificultam a nova abordagem de desenvolvimento. Agora 
é a hora do planeta Terra "nível um" se livrar dos "problemáticos", que serão sistematicamente transferidos para 
os dois planetas que mencionei anteriormente, para uma nova tentativa de maturidade. Todos os que foram 
transferidos para cá tiveram suas memórias anteriores bloqueadas pela frequência, e só então seria possível 
recomeçar, sem o ressentimento de falhas passadas que dificultam a nova abordagem de desenvolvimento. Agora 
é a hora do planeta Terra "nível um" se livrar dos "problemáticos", que serão sistematicamente transferidos para 
os dois planetas que mencionei anteriormente, para uma nova tentativa de maturidade. 
 

Q - Mythi, muitos amigos estão perguntando sobre as fotos que a NASA está disponibilizando na última "missão" 
enviada a Marte este mês, isso é fato ou farsa?  
 
- Amigos, por favor, expliquei tudo sobre o que acontece hoje em Marte. Essas fotos tiradas com baixa qualidade 
de propósito, ao contrário da tecnologia que você já tem para tirar fotos perfeitas de paisagens, mostram a pouca 
consideração que suas elites têm por sua capacidade intelectual. Essas fotos, vídeos e tudo o mais que lhe é 
apresentado são totalmente falsas. Marte não é o que eles estão tentando incutir em suas cabeças. Marte hoje é 
muito semelhante à Terra, tanto no clima quanto na aparência. Centenas de espécies de plantas são climatizadas 
e grandes plantações irrigadas estão sendo feitas. Sementes, sem qualquer modificação genética, estão sendo 
utilizadas. Os polinizadores de insetos também estão sendo aclimatados e liberados no planeta. 
zona. A criação de pássaros, animais e peixes compatíveis com o novo ambiente está sendo tomada e adaptada. 

Esse teatro só pode ser para justificar o uso de seus recursos públicos nesses projetos privados, mas está sendo 

indecentemente ridículo o que eles estão apresentando a você, como se você fosse realmente um retardado 

mental. É uma pena o nível de desinformação que eles estão lhe impondo. 

Q - Mythi, alguns estão chamando eventos catastróficos, a partir de 17 deste mês, algo realmente vai acontecer?  

- Entenda que o sistema solar está em desequilíbrio total neste período de transição. Essas oscilações dos campos 

geomagnéticos por grandes emissões solares causam enormes distorções nas linhas de energia magnética que 

interagem com outros corpos celestes. Um campo magnético distorcido por um desses eventos pode causar o 

desvio de asteróides que passam perto do planeta nessas ocasiões, e pode mudar suas rotas planejadas para 

desvios totalmente aleatórios. A partir deste mês, muitos asteróides e meteoros que precedem o sistema Nibiru, 

causados por choques nas passagens anteriores, passarão perto do planeta, mas os Plêiades estão monitorando. 

Esse não é o grande problema agora, mas o aquecimento das camadas internas, que está aumentando muito 

rapidamente. Sinais de estresse na crosta terrestre são indicados pelo aumento de vulcanismo e terremotos. O 

chamado anel de fogo do Pacífico pode iniciar uma sequência de eventos entre a Nova Zelândia e o Japão a 



 
255 

qualquer momento, seguindo a direção horária até a costa da América do Norte e América do Sul, até o 

continente antártico. Eventos na Europa e Ásia seguirão aleatoriamente. Seus cientistas estão monitorando o 

campo geomagnético e percebendo seu enfraquecido exponencialmente à medida que o sistema solar se alinha ao 

centro da galáxia; seus governos estão seguindo e já estão preparando os sites considerados seguros. Eles não 

têm como objetivo alertar as pessoas por dois motivos principais; esse "sacrifício" da população já faz parte dos 

planos e, mesmo se eles quisessem, não teriam a menor possibilidade de assumir a logística da evacuação de 

centenas de milhões de cidadãos. Preste muita atenção aonde suas elites estão indo nas próximas semanas, uma 

vez que os planos de implantação do caos serão realizados para justificar a falência financeira do modelo 

econômico adotado até agora. Segundo observadores das Plêiades, o último ato começou a acontecer. Esteja 

alerta para executar seus planos de escapar para áreas mais seguras quando os primeiros sintomas aparecerem. 

 
Vídeo 87  
 
Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e sete - 21 de agosto de 2012.  
 

Q - Mito, muitas pessoas insistem em saber sobre a previsão para a chegada de Nibiru, quando será vista, e as 
consequências previstas para a data. Esta é uma foto do sistema Nibiru? 
 

 
 
- Amigos, eu disse que vou avisar você com antecedência. E não, isso não é uma imagem de Nibiru, pode ter sido 
configurado para parecer algo diferente, mas esse não é o sistema Nibiru. Veja, quando o sistema Nibiru foi 
isolado de sua órbita original, muitos grandes asteróides viajando pela gravidade do sistema foram deixados para 
trás com a velocidade muito reduzida, mas na rota original. Alguns podem vir contra o planeta, mas no caso de 
uma ameaça real de extinção serão removidos pelos Plêiades. Suas elites conhecem um grande asteróide que 
caminha no caminho de uma possível colisão e está preparando um teatro no caso de os Plêiades se desviarem 
dele da rota. Você só será notificado dessa abordagem a qualquer momento, para que o teatro montado para a 
ocasião possa efetivamente operar. Quando eu tiver mais detalhes, eu o informarei. Esteja preparado para os 
próximos 40 ou 60 dias, toda a comunicação que você usar na vida cotidiana poderá ser sumariamente cortada. 
Este é um plano para isolar regiões e trazer o caos programado por suas elites, porque somente o povo oferece 
pouca resistência. Essa iniciativa será tomada após a introdução da lei marcial geralmente causada por ataques 
de falsificação, projetados para orientar a operação de implantação de um sistema centralizado de governo e 
economia em geral, com o uso da força ditatorial. Telefones e internet deixarão de funcionar globalmente. Suas 

https://www.youtube.com/watch?v=AtLYI3zAJ3k&index=23&list=PL8A4AFC31679E94B9
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elites esperavam que esse evento acontecesse no final do ano passado com a passagem do coma do cometa 
Elenin, mas, como foi destruído pelos krulianos, eles tiveram que redesenhar toda a agenda e preparar novos 
planos para a implementação este ano. Toda esta informação está sublinhada em um relatório entregue por 
Plêiades, Para o conselho da Comunidade Galáctica, eles devem saber melhor do que nós o que está prestes a 
acontecer. Para comunicações entre membros de comunidades regionais e residentes rurais, o rádio da banda do 
cidadão é o único meio de comunicação. Tente conversar com caminhoneiros; eles conhecem as melhores marcas 
e opções de antena. Os rádios VHF marítimos de frequência também são uma boa opção para um bom alcance e 
as frequências dificilmente são rastreadas no país. Para comunicação a longas distâncias, apenas rádios de ondas 
curtas serão efetivos. Esses rádios são usados por radioamadores há mais de 90 anos. Esses serão os únicos 
equipamentos que podem manter você em contato entre os países. o rádio da banda do cidadão é o único meio de 
comunicação. Tente conversar com caminhoneiros; eles conhecem as melhores marcas e opções de antena. Os 
rádios VHF marítimos de frequência também são uma boa opção para um bom alcance e as frequências 
dificilmente são rastreadas no país. Para comunicação a longas distâncias, apenas rádios de ondas curtas serão 
efetivos. Esses rádios são usados por radioamadores há mais de 90 anos. Esses serão os únicos equipamentos que 
podem manter você em contato entre os países. o rádio da banda do cidadão é o único meio de comunicação. 
Tente conversar com caminhoneiros; eles conhecem as melhores marcas e opções de antena. Os rádios VHF 
marítimos de frequência também são uma boa opção para um bom alcance e as frequências dificilmente são 
rastreadas no país. Para comunicação a longas distâncias, apenas rádios de ondas curtas serão efetivos. Esses 
rádios são usados por radioamadores há mais de 90 anos. Esses serão os únicos equipamentos que podem manter 
você em contato entre os países. 
 

Q - Mythi, o homem realmente pisou na lua? Em outras entrevistas, você confirmou isso. E o cinturão de alta 
radiação Van Allen que mata praticamente qualquer ser vivo que passa por ele? 
 
- O homem foi para a lua, nem toda vez que foi anunciado e até mesmo as pessoas que disseram que realmente se 
foram. Aqueles que foram anunciados como participantes das missões nunca estiveram realmente lá. Os 
voluntários, treinados para isso, conheciam os riscos e aceitavam essas missões suicidas para o bem de suas 
famílias. Eles eram de vontade livre e espontânea pelo "bem da ciência". Todos eles morreram alguns meses após 
as missões pelo efeito da radiação recebida de um lado para o outro em suas missões. As roupas que eles 
costumavam andar na lua também não eram as que apareciam; havia uma grande unidade de aquecimento que 
precisava ser levada como carrinho de compras, empurrado pelo astronauta o tempo todo. Eles desligaram o 
sistema de aquecimento principal para posar para fotografias por cerca de 10 minutos, no máximo. Russos e 
americanos já estão lá há algumas ocasiões, trajes especiais usados durante a passagem pelos campos do cinturão 
de Van Allen ajudaram bastante no nível de sobrevivência, e todos os instrumentos a bordo foram sumariamente 
desligados durante essas passagens, indo e voltando, para evitar serem destruídos pela radiação. Até os painéis 
de instrumentos isolados com folhas de chumbo, se estiverem operando durante a passagem, serão queimados. 
Todas as sondas enviadas por você para explorar o sistema solar e a superfície da Lua passam pelo cinturão de 
energia totalmente desconectado, para evitar ser sobrecarregado e desativado permanentemente. Eles são 
ativados apenas quando já estão a uma distância segura. Você se lembra da tentativa de seus cientistas de parar 
ou neutralizar o cinturão de Van Allen com uma grande explosão atômica, só piorou, pois absorveu a energia e se 
tornou mais ativo do que era. É impossível destruir um campo como as características do seu campo magnético o 
manterá ativo até que o núcleo do seu planeta seja alterado de acordo. Esses campos de energia não afetam 
nossos naves porque nosso campo de força isola completamente o nave de qualquer influência do ambiente 
externo. 
  
- Você se lembra quando eu disse que você foi transferido para a Terra para reciclar apenas aqui até o 
desenvolvimento necessário? Esses campos de força só se formam em planetas com a função de isolar o planeta, 
evitando qualquer coisa sem chegar a tempo de acontecer. Nada acontece por acaso meus amigos, tudo está 
sempre planejado. Nenhum planeta desabitado tem campos de energia desse tipo, porque não há nada que possa 
sair dele que possa contaminar ou ameaçar o equilíbrio planejado. É como uma cerca para manter os bebês fora 
do local predeterminado e se machucar. Esse cinturão de Van Allen se dissipará quando o planeta estiver no ponto 
certo, isto é, quando apenas os seres do "nível um" estiverem vivendo aqui. No final do ano, o planeta passará ao 
nível um, mas somente quando todo o nível zero for transferido naturalmente, o cinturão de energia se dissipará 
completamente. Este não é um planeta prisional, é simplesmente um 
reformatório, onde todos podem alcançar a meta de desenvolvimento e conscientização necessária para a 

socialização harmônica com outras comunidades. Amigos, neste período turbulento de mudanças sociais e 

ambientais, procurando encontrar o criador que está dentro de cada um de vocês, nenhum livro ou doutrina 



 
257 

representa mais sua alma do que aquilo que você sente dentro de sua consciência. Uma boa alma pode ser judia, 

budista, cristã, xintoísta, muçulmana, hindu ou qualquer outra, tanto quanto uma alma má. A religião, 

nominalmente falando, não diz absolutamente nada sobre quem é bom e quem não é. Lembre-se de que quando 

você se move para um novo estágio de desenvolvimento, a consciência coletiva não terá valor, mas sim as 

consciências individuais. Não olhe para os outros com indiferença ditada por qualquer doutrina. Pense que os 

filhos dele podem ser seus e ele pode ser seu irmão. Não pense nas diferenças de dialetos ou idiomas, pense que 

uma mão erguida no sinal de paz é o sinal entendido por todos aqueles que querem a paz e que uma criança chora 

da mesma maneira em qualquer idioma. Não deixe ninguém lhe dizer quem você é, se conhece e você será sua 

própria consciência. 

Vídeo 88 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e oito - 04 de setembro de 2012. 

Q - Mythi, que notícias você pode nos dar sobre os próximos eventos? 

- Quanto ao sistema Nibiru, não se preocupe, por enquanto, ele está descendo e passará perto da órbita de 

Júpiter. O momento deste evento está sendo monitorado para não causar grandes danos. A pressão está 

aumentando no centro do planeta e o tempo dos principais eventos tectônicos está se aproximando rapidamente. 

Uma boa maneira de informar o tempo de grande pressão no núcleo do planeta é monitorar o comportamento da 

sonda que está na Sibéria, enterrada no lugar que você chama de Cratera Patomskii. É quando começa a cair em 

direção ao centro do planeta. Grandes emissões solares estão prestes a acontecer e algumas dessas grandes 

emissões chegarão diretamente ao planeta. Está chegando a hora da natureza cumprir seu curso. Essas emissões 

afetam não apenas a Terra, mas também cumprem seu papel na evolução de outros planetas no sistema. 

Q - Mythi, sobre o RBSP, em 30 de agosto, a NASA lança um foguete com sondas gêmeas para estudar os cinturões 

de radiação da Terra em várias escalas de espaço e tempo. Esta é uma missão estranha no momento. Você 

poderia comentar sobre este assunto? 

- Amigos, na realidade, essas sondas não são o que dizem ser. O INASA conhece muito bem o cinturão de Van 

Allen, porque teve acesso aos reptilianos por mais de 10 anos. Essas sondas pretendem monitorar o movimento de 

naves espaciais e abrir portais usando algumas características do cinto de radiação. O cinturão de radiação possui 

dois níveis diferentes, uma nuvem de prótons e outro de elétrons, que atuam como um grande capacitor, 

mantendo uma grande diferença de potencial entre eles. Quando atravessado por um campo de força que protege 

uma espaçonave, o campo da nave espacial carrega-se levemente carregado positivamente e quando atravessa a 

zona de elétrons (ou vice-versa), gera uma grande explosão de descarga da superfície do campo de força, criando 

um ponto de alta pressão e é detectável por um período de tempo que pode variar até um minuto. Uma porta de 

entrada do túnel de gravidade para passagem de naves, pode passar horas abertas e também é facilmente 

detectável pela perturbação no cinto de radiação. O que eles realmente querem é monitorar em detalhes os 

movimentos de entrada e saída no planeta. 

Q - Mythi, muitas pessoas estão preocupadas com os movimentos militares na América, se você sabe que algo 

poderia comentar conosco? 

- Bem, de acordo com o relatório Pleiadeans, os países da América do Norte e Europa serão alvo de uma grande 

operação militar nos próximos meses, uma operação de contenção e controle da população em geral. Não será 

uma operação de guerra, mas poderá gerar muitas baixas. Segundo o relatório, a lei marcial será implementada e 

a economia entrará em colapso. Mas isso já mencionamos antes. A apropriação indébita e o compartilhamento de 

recursos naturais do Oriente Médio ocorrerão em sequência, com o estado de guerra declarado abertamente. Eles 

aproveitarão o aumento das atividades tectônicas para implementar medidas de contenção necessárias para a 

implementação dos planos por eles elaborados. Respondendo a possíveis perguntas, não, não podemos interferir 

nas ações de sua sociedade até que haja uma declaração de raça oficialmente aceita para representar o planeta. 

Esteja preparado, porque os eventos agendados já têm seus dias numerados. Sabemos que isso vai acontecer, mas 

https://www.youtube.com/watch?v=b4eBynD2Cew&index=24&list=PL8A4AFC31679E94B9
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temos que esperar. Se o relatório das Plêiades se materializar por completo, o planeta nunca será como você o 

conhece agora. Será um grande julgamento, sem júri e sem juiz, onde a sentença já está escrita na consciência de 

todos os envolvidos que chegaram ao fim desta classe com o planeta. Como você diz em sua literatura, a Fênix 

ressurgirá das cinzas. sem júri e sem juiz, onde a sentença já está escrita na consciência de todos os envolvidos que 

chegaram ao fim desta classe com o planeta. Como você diz em sua literatura, a Fênix ressurgirá das cinzas. sem 

júri e sem juiz, onde a sentença já está traçada na consciência de todos os envolvidos que chegaram ao fim desta 

aula com o planeta. Como você diz em sua literatura, a Fênix ressurgirá das cinzas. 

Q - Mythi, então 2012 será o clímax final desta era? 

- Não pense que tudo vai acontecer nestes últimos meses de 2012. A sequência de eventos continuará em 2013 e 

entrará em uma sucessão de ajustes pelos próximos dois anos, pelo menos. Você terá que desenvolver sua 

compreensão máxima do significado da humanidade, pois sua sobrevivência não vale a pena, se for obtida à custa 

da vida dos mais fracos. Se você precisa lutar para defender sua família ou sua comunidade, essa é uma causa 

nobre, mas certifique-se de abrir suas portas a todos que precisam de abrigo e assistência. Os atacantes não são 

bem-vindos em nenhum lugar do universo; portanto, a luta dos oprimidos contra o opressor não causará perda de 

brilho na sua aura ou diminuição no seu nível de frequência. A luta entre os bem-intencionados contra os 

opressores pelo poder é uma constante em um universo de terceira dimensão, apenas o desenvolvimento e acesso 

a tecnologias mais avançadas para fornecer supremacia de bem-intencionados, contra as sociedades opressivas e 

bélicas. De acordo com as diretrizes da Comunidade Galáctica, os humanos e os reptilians alocados em Marte 

serão impedidos de qualquer intervenção no planeta Terra durante a recuperação social nos próximos anos, de 

modo que os planos de apoio logístico de seus governos elitistas entrarão em colapso. Não esqueça que o mal 

pode ser transformado em bom; tudo pode ser uma simples mudança de atitude e a escolha certa dos líderes. Os 

elitistas que dirigem essas sociedades, como a sua, aqui mesmo no planeta mantêm uma amostra do que ainda 

acontece nas sociedades atrasadas do universo. Eles representam os opressores que são eliminados quando uma 

sociedade se desenvolve como um todo, removendo assim a supremacia dessa casta opressora. É por isso que as 

elites querem manter seu povo na ignorância e sempre querem estar à frente da tecnologia desde o dia em que 

ela se inverteu, elas se tornarão anacrônicas. Quantos mais acordam em uma sociedade oprimiram a maior 

ameaça às elites no poder, então meus amigos acordam. As elites terão apenas exércitos opressores, enquanto 

que aqueles que lutam por seus "ideais forjados". Não lute por causas elitistas e opressivas, que sim, você pode 

atrasar seu desenvolvimento pessoal por milhares de anos em desenvolvimento em outros planetas 

"reformadores", como era a Terra até agora. Não mate seus companheiros no interesse de líderes minoritários 

deslumbrados ou religiosos de elite, com ilusões de representantes divinos. Consulte "Cruzadas" como fatos 

heróicos em sua história; é difamatório para tudo o que pode ser considerado uma conduta normal de uma 

civilização. É a maneira de seus líderes elitistas e grande cartel religioso que sempre os apoiaram em troca de 

poder e riqueza, "fazer a cabeça" de pessoas ignorantes para continuar servindo às intenções profanas de sua 

ganância. Não há honra em matar e saquear. Grande parte do teu povo ainda acredita e segue a doutrina 

religiosa criada para a submissão das massas. Há mil anos atrás, em desenvolvimento, será um inferno pessoal 

criado por todos os tolos que participam desse tipo de ação contra seus iguais. O caos é um teste difícil, mas quem 

passa por isso com cores voadoras colhe os benefícios de nunca ter que passar por outro caos a partir de agora. 

Amor e compreensão pelo seu próximo terão peso máximo nessas finais. 

Vídeo 89 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo oitenta e nove - 08 de setembro de 2012. 

Q - Mythi, as enormes pirâmides foram encontradas na Bósnia, você poderia dizer algo sobre elas para nós? 

- As pirâmides da Bósnia, foram construídas pela civilização Saxas há 12.200 anos. Os Saxas ocupavam uma 

grande área, de onde hoje é a Turquia ao sul, a Eslovênia, a Hungria e a Áustria ao norte. Com a ajuda de seus 

tutores, os atonianos de Andrômeda, essas pirâmides foram construídas para fornecer energia e fornecer uma 

linha direta de comunicação entre os dois planetas. As pirâmides que tiveram suas 'câmaras de ressonância' 

https://www.youtube.com/watch?v=AIig75RuK6g&index=25&list=PL8A4AFC31679E94B9
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danificadas, como no caso das pirâmides do Egito, maias, astecas e grande parte do asiático, estão totalmente 

quebradas, mas outras ainda estão em pleno funcionamento e continuarão funcionando por milhares de anos, a 

menos que modificadas . A maneira de usar essa energia depende dos receptores de distribuição que você não 

possui, porque aqui foram todos tomados quando essas civilizações foram transferidas para outros planetas de 

nível superior. O mestre em distribuição de energia Nicolas Tesla forneceu todos os desenhos e projetos desses 

receptores para a montagem de uma rede global de distribuição de energia livre, mas suas elites optaram por 

arquivar esses projetos em favor da geração de energia convencional a ser totalmente "carregada" dos usuários . 

Apenas algumas peças de um grande receptor da época foram encontradas por você, mas faltam muitas outras 

para montar uma unidade receptora completa. Essas partes você chama de "Dropa Stones", que são algumas 

partes de um grande receptor que estava em operação na China neste momento da construção das pirâmides na 

Bósnia. Este sistema limpo de produção de energia foi usado por todas as civilizações que tiveram 

desenvolvimento regional aqui e mais tarde foram retiradas do planeta, quando atingiram o nível um. Quando o 

planeta foi oficialmente transformado em um "reformatório" , você iniciou seu desenvolvimento sem a presença 

de "tutores", para que seus amigos pudessem se desenvolver e, assim, provar sua viabilidade como uma possível 

nova raça planetária ou se destruir por sua total e única responsabilidade. Felizmente, nesse processo de 

autodesenvolvimento, muitos seres evoluíram ao ponto de chegar ao nível um, e isso viabilizará essa colônia, que 

tinha o mérito de ter sido desenvolvida às suas próprias custas. Havia mais de oitenta pirâmides no planeta, 

muitas foram destruídas, outras foram enterradas por movimentos tectônicos, outras foram submersas pelos 

oceanos, outras são cobertas de gelo, mas muitas permanecem intocadas pelo homem. A abertura dessas 

pirâmides em busca de tesouros, que realmente não existem, acabará por destruir o verdadeiro tesouro que pode 

oferecer as pirâmides, que é a quantidade ilimitada de energia canalizada que eles podem fornecer. É uma pena, 

pois, com os receptores Tesla, todos vocês poderiam estar desfrutando da energia livre das pirâmides que 

permanecem operacionais no planeta. 
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- CB nos deu diretrizes para assistir a alguns de seus filmes apocalípticos que ele nos mostrou. Minha equipe 

realmente gostou do senso de humor seu no filme Paul, a semelhança de Paul com as corridas de Greys é 

fantástica e eles riram muito da cena dele comendo um pássaro vivo ... algo que nunca aconteceria com nenhuma 

raça Grey. E a força da mente exibida também é real em várias raças de Greys.No caso do filme de 2012, eles 

entenderam o que eu falei com eles sobre alguns de vocês estão cientes das possibilidades dos eventos que podem 

acontecer. É como se você estivesse assistindo o futuro possível. Só preciso perceber os sinais que precedem os 

eventos. Não estou dizendo que isso acontecerá dessa maneira, mas há uma grande possibilidade de algo muito 

semelhante acontecer se a pressão continuar aumentando na taxa atual. 
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Q - Mitos: muitos emails perguntando sobre as previsões dos eventos, algo pode ser dito? 

- Amigos, não posso ser um agente provocador de pânico, tenho que me conter um pouco nas notícias, porque não 

sou o porta-voz oficial e não quero ser suspenso da minha missão, mas amigos, sigam as instruções que lhe dei. 

várias vezes, observe os eventos com os olhos de alguém que sabe o que procurar. As notícias estão cada vez mais 

disponíveis, o anel de fogo pacífico está sob uma pressão incrível, os eventos acontecem no sentido horário a 

partir de qualquer ponto do anel. Quando começar, você terá algumas horas para tomar as medidas já discutidas 

nas conversas anteriores. Assista seus governos; a debandada já começou há algumas semanas. A grande base 

naval no sul da Califórnia ficará praticamente sem embarcação atracada. Isso será observado em outros pontos-

chave, conectados ao anel de fogo. Yellowstone e as Canárias estão tentando resistir à pressão, mas não serão 

capazes de aguentar muito mais se a pressão exceder um pouco. Um grande CME do sol está prestes a acontecer, 

fique atento a essas notícias; pode ser o suficiente para aumentar a pressão que pode ser a gota d'água. 

Preste atenção às notícias que você recebe em sua mídia não oficial sobre as mudanças orbitais dos planetas no 

sistema solar, e vocês amigos que já estão preparados, saberão o que está acontecendo. 

- Você terá notícias de animais estranhos, de algas a mamíferos, causando mudanças na cor da água, entre outras 

coisas estranhas, neste fim dos tempos. Seres como o que seus amigos chamam Sasquatch, Yeti e outros são 

protegidos pelos Night Walkers ou Night Crawlers (Zigs) por centenas de anos. Nesta era do nível zero da colônia 

tardia, muitas raças que fazem experiências de adaptação biológica trouxeram novas formas de vida ao planeta, 

sem o conhecimento da Comunidade Galáctica, porque o planeta ainda não é considerado um membro oficial da 

comunidade e muitos correram para finalizar suas experiências. Você até encontrará novas espécies em seus 

oceanos e florestas, animais estranhos e tipos primitivos de humanóides, que possivelmente não farão parte de 

sua fauna no futuro da colônia de nível um. Muitas coisas estranhas ainda serão vistas neste período de transição. 

- Daqui a alguns anos, quando seus amigos tiverem acesso aos arquivos da Comunidade, Galáctica resgatará tudo 

o que aconteceu no planeta, conhecerá as tribos dos humanóides que viveram aqui antes e durante a era dos 

dinossauros, conhecerão uma história com imagens de o tempo que seus amigos nunca pensaram que existia. 

Verá batalhas que se seguiram pelo controle do planeta entre raças humanóides e não humanóides, verá o 

planeta mudar de tamanho, a reconfiguração dos continentes, uma longa linha do tempo com mais atividade 

como você nunca imaginou. 

- Este é um dos planetas que a maioria das pessoas que eu já tive o prazer de conhecer, dificilmente um planeta 

teve tanta atividade, como esta nas galáxias que eu conheço. Portanto, esta colônia é tão especial, por esse 

motivo muitas raças vêm a experiências aqui, este foi um dos projetos de formação planetária mais bem-

sucedidos da Comunidade Galáctica, e tem sido uma referência de planejamento em outros sistemas estelares, 

utilizados para o desenvolvimento de colônias humanóides. Explicando em outras palavras, muitas coisas que 

precisam ser feitas artificialmente em outros planetas, naturalmente, você tem aqui, e isso não tem preço, porque 

se algo acontecer, o planeta se recuperará sozinho, sem qualquer interferência. É um planeta com a própria vida. 

Vídeo 90 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa - 21 de setembro de 2012. 

Q - Mythi, existem rumores de que uma operação naval envolvendo EUA e China está a caminho de destruir uma 

base reptiliana hostil na região do Pacífico. Isso pode ser verdade? 

- Amigos, serei enfático nesta resposta. Como mencionei em outras ocasiões, uma "força naval" de vocês não 

representa nada para atacar uma base onde quer que ela esteja. Uma espaçonave de serviço como a nossa ou 

qualquer nave Arcturian sozinho pode destruir uma frota inteira de seus naves com facilidade, sem sofrer um 

único arranhão. Seus governos sabem disso perfeitamente porque os mísseis são neutralizados à medida que são 

lançados. Mesmo que um de seus mísseis atômicos chegasse a uma de nossas naves espaciais nem arruinaria a 

pintura. Em questão de minutos, o fundo do oceano estaria cheio de sucata retorcida. Você ainda não entende que 

https://www.youtube.com/watch?v=v9fw6U08604&index=26&list=PL8A4AFC31679E94B9
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nossos sistemas de ataque e defesa são milhares de vezes mais rápidos em resposta a qualquer ação do que seus 

mísseis, balas, lasers ou qualquer fração do tempo que você imagina para executar uma ação ofensiva. Nossos 

campos de força são totalmente inexpugnáveis para sua tecnologia básica atual. Esta é a pior história de 

desinformação que eles poderiam inventar. Aqueles que acreditam em tal história serão aqueles que serão 

manipulados até o fim, os completamente ignorantes. Se a espaçonave reptiliana participar dessa farsa, você 

pode ter certeza de que eles perderão até o direito de licenciar colonial em Marte, entre outras penalidades, 

incluindo restrições ao uso da rede de portais de transporte da CG. Os reptilianos são muito mais espertos do que 

você pensa. Eles nunca enfrentaram uma decisão do CG em você pode ter certeza de que eles perderão até o 

direito de licenciar colonial em Marte, entre outras penalidades, incluindo restrições ao uso da rede de portais de 

transporte da CG. Os reptilianos são muito mais espertos do que você pensa. Eles nunca enfrentaram uma decisão 

do CG em você pode ter certeza de que eles perderão até o direito de licenciar colonial em Marte, entre outras 

penalidades, incluindo restrições ao uso da rede de portais de transporte da CG. Os reptilianos são muito mais 

espertos do que você pensa. Eles nunca enfrentaram uma decisão do CG embenefício de qualquer acordo que eles 

fizeramO que outras pessoas estão dizendocomseu elitista. Se algo acontecer, será um teatro de drones ou 

holografia orquestrado pelo seu próprio governo. Eles já foram avisados da ordem de "não interferência no 

planeta" nestes tempos críticos de mudança. Estamos aqui para ajudar esta colônia como se quisesse dominar e 

tomar posse, essa colônia não existe há muito tempo. Eu já falei várias vezes sobre esses ataques de bandeira 

falsa envolvendo alienígenas, então cabe a você que já acorda para a realidade, tentando espalhar essa verdade 

para todos que quiserem ouvir. Não aceite que seus companheiros sejam enganados por uma farsa como essa 

totalmente implausível. Este será o meu último aviso sobre este assunto. 

Q - Mythi, nosso elitista já tem tecnologias para construir naves como os reptilianos? 

- Veja, seus governos trabalharam bastante na reengenharia da espaçonave capturada ou caiu, mas só 

conseguiram algumas quantidades de matérias-primas necessárias após alguns acordos com os reptilianos. 

Sabemos que seu governo possui algumas tecnologias em uso com anti-gravidade, mas precisa de sistemas de 

controle muito além dos chamados "supercomputadores" que você ainda usa. A integração da espaçonave está 

programada em todo o nível molecular, tudo está integrado. oA tecnologia de engenharia molecular quântica está 

muito além das possibilidades da sua ciência, no estágio atual. Não adianta você colocar um dispositivo 

antigravitacional em uma aeronave construída de acordo com a sua tecnologia, para manobrabilidade, 

velocidade, inércia, etc. .., impossibilitará servir qualquer coisa útil, exceto levantar pesos. É como se seus romanos 

antigos tivessem conseguido um motor de seus helicópteros atuais para colocar uma carruagem simplesmente 

não lógica. Existem algumas unidades de avião detectadas pelos Plêiades, voando com anti-gravidade, mas 

dependem de combustível e turbinas para atingir velocidade e manobras, ou seja, as unidades são quase 

convencionais, com flutuabilidade. Como você percebe, é impossível reprojetar uma nave espacial interestelar por 

meio de sua tecnologia atual. 

- Amigos, observe seu sol, como eu disse alguns dias atrás, o planeta pode receber mais energia do que ele pode 

suportar no contexto atual. Verifique os movimentos de seus militares e governos. A resposta do seu sol às forças 

canalizadas pelos túneis gravitacionais que conectam todos os corpos ao centro de sua galáxia está aumentando 

exponencialmente, e sua "força do campo geomagnético" está diminuindo em proporção inversa à mudança de 

polaridade a ser induzida no núcleo da Terra. nesta inversão no plano equatorial galáctico. Vários naves krulianos 

e várias outras raças estão monitorando seu sol, mas não com nenhum plano de interferência, porque essas 

mudanças são necessárias para atualizar o sistema como um todo. Interferências que visam apenas o planeta 

Terra neste momento podem atrasar o desenvolvimento do próprio planeta e atrasariam o desenvolvimento 

natural de outros planetas envolvidos com o sistema. Tentativas de minimizar as conseqüências para esta colônia 

deverão ser feitas localmente, para não interferir com o resto do sistema. Nossas ordens são para evitar, a 

qualquer custo, que essa colônia não sobreviva. Portanto, quando chegar a hora da ação, todos os sobreviventes, 

independentemente de sua etnia, podem contar com a nossa assistência direta. Caso ocorra uma "falta de energia 

e comunicação, se isso acontecer, você já se perguntou quais seriam suas opções para manter sua família por 

alguns meses sem esses recursos? Nesse caso, talvez você precise passar o próximo ano sem esses recursos". 
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recursos, portanto, não custa nada, além da sua sobrevivência, pensar e ser evitado. Como já falamos sobre isso 

várias vezes, acho que não precisarei mais falar sobre isso novamente. Outra coisa que os amigos devem levar em 

consideração: é melhor passar um pouco de fome do que tentar sobreviver nos campos de refugiados de seus 

governos. Os planos para esses campos são extremamente malignos. Não acredite em falsas promessas. 

Sobreviver até que possamos eventualmente interferir de alguma forma. Tenha certeza de que você será o 

vencedor, de uma forma ou de outra, estará livre para uma nova sociedade mais justa. Seus descendentes terão 

um lugar muito melhor para viver e se desenvolver, e as forças de opressão que reinaram até agora 

definitivamente cortarão o planeta. Imagine a importância de fazer parte dessa ocasião histórica. Tudo o que se 

reencontrar com os Seres Azuis será recebido como os novos colonizadores do planeta e estará preparado para um 

retorno para continuar a nova sociedade, agora com um novo DNA. Voltará para ajudar aqueles que deveriam 

recebê-los e criá-los para esta nova geração de nível 1. Todos cumprem seu papel; todos os escolhidos estarão 

envolvidos com o futuro de uma nova corrida. 

Vídeo 91 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e um - 25 de setembro de 2012. 

Q - Mythi nos dá uma luz sobre o significado da vida, a sensação de ser imortal, qual seria o objetivo final de toda 

essa evolução ... todos nós nos tornamos deuses e nos sentamos contemplando e criando universos? 

- Veja bem, essa pergunta é uma reflexão interessante. Em dezenas de milhares de anos, seus amigos estarão se 

perguntando a mesma coisa e possivelmente entenderão melhor as respostas possíveis. Limitando-nos ao nosso 

universo atual, posso lançar alguma luz. Um dia, você também fará parte da criação ativa, criando novas colônias 

a partir de seres primitivos, dando seu DNA para que eles tenham a possibilidade de desenvolvimento, dando 

todas as diretrizes iniciais e vendo-os crescer como sementes de sua raça. Você será considerado "deuses" por eles. 

As raças do nível 6 em diante criam colônias para colaborar no desenvolvimento do nosso universo, das quais 

sairemos apenas após concluir todos os ciclos necessários, incluindo os ciclos como criadores de mundos. Você 

também será incubadora de outros planetas em sua e em outras galáxias distantes, e a raça humana dos 

terráqueos se espalhará cada vez mais pelo universo com tantas outras raças, semeadas por outras culturas. A 

percepção de "divino"depende do ponto de referência da conscientização do observador.Uma raça inferior que 

recebe as bênçãos do conhecimento, orientação e raça cruzada com seres provenientes das estrelas reverenciará 

esses professores como deuses e tentará viver de acordo com a orientação recebida. Atualmente, as sociedades do 

nível 3 não podem desenvolver novas raças humanóides híbridas sem a supervisão direta de seus próprios 

mentores, para que o controle dos genes seja relevante ao original, corrigindo possíveis adaptações geradas por 

várias gerações em ambientes controlados. Todo o DNA em todas as hibridizações veio a ser arquivado nas 

Comunidades Galácticas correspondentes para qualquer referência futura. Anteriormente, qualquer raça 

promovia colônias com cruzamentos com sociedades nativas e criava escravos, trabalhadores e servos. Não havia 

controle, muitos erros foram cometidos e muitas raças ruins foram geradas. Antes da criação das Comunidades 

Galácticas reguladoras, muitas raças criadas aleatoriamente não funcionavam muito bem, elas se tornaram 

instáveis, criando mudanças inesperadas. Esses procedimentos criaram sociedades com anormalidades genéticas, 

às vezes com características avançadas, mas com desvios de personalidade e comportamento gerados pelos 

efeitos colaterais de sua própria criação. Portanto, agora, qualquer outro híbrido humanóide criado para um novo 

nativo da colonização deve ser analisado e certificado pelas sociedades mais avançadas normalmente envolvidas 

na criação inicial do DNA a ser transferido. Pode parecer um pouco complicado, mas é um sistema que funcionou 

muito harmoniosamente. Novamente, no caso da Terra, por ser um "reformador", muitas dessas raças com 

problemas foram trazidas aqui como último recurso para tentar um desenvolvimento isolado. Esse processo de 

filtragem natural significava que as sociedades passam aqui por mais problemas do que a maioria das outras 

sociedades em outras colônias de planetas. Portanto, todos que passam de nível aqui, merecem séria 

consideração como uma nova raça, são os sobreviventes forjados por seus próprios méritos. Como esta pergunta 

será feita com certeza, responderei agora; os reptilianos não são humanóides, e todas as tentativas de híbridos 

entre eles e humanóides não funcionaram. Eles continuam tentando, porque seu grande desejo é criar sociedades 

https://www.youtube.com/watch?v=qvSpozLiZCs&index=27&list=PL8A4AFC31679E94B9
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que possam ser consideradas humanóides e, a partir daí, participar da colonização humanóide através do 

universo. É improvável, mas espero que aconteça um dia porque o desejo de ser um humanóide é um desejo 

louvável de qualquer maneira. Respondendo a outra pergunta que CB me passou, não, há uma raça de reptilians 

vivendo aqui desde a época dos dinossauros. 

- Alguns de vocês ainda estão fazendo conjecturas muito pitorescas em dimensões sem entender que "outras 

dimensões" são apenas outros pontos de observação. Logo, todos perceberão que há muito o que fazer na terceira 

dimensão, que qualquer detalhe de uma quarta dimensão é totalmente irrelevante e sem utilidade prática, porque 

não é a mesma realidade que vivemos aqui em nosso universo "escassamente povoado". . Entenda um princípio 

importante: quanto mais povoado for o nosso universo, será o desenvolvimento mais rápido de todos como um 

todo. Você pode gastar 3.000 a 5.000 anos no nível 1 e estar preparado para 2.000 a 3.000 anos no nível 2, 3.000 a 

5.000 anos no nível 3, 5.000 a 6.000 anos no nível 4 e assim por diante. Esses períodos entre os níveis diminuirão 

consideravelmente, mais nosso universo será preenchido. De qualquer forma, é muito melhor gastar 6, 000 anos 

no nível 4 do que 3000 anos no nível 1 ... Existem sociedades com mais de 20.000 anos no nível 1 por problemas 

ligados às suas próprias doutrinas. Quando você conseguir ver e entender todos os caminhos que devem ser 

trilhados até o nível 9, entenderá o significado de tudo o que falei nesses dois anos. 

- Atualmente, cerca de 20% da população possivelmente mudou suas frequências juntamente com a frequência do 

planeta. Eu disse que até 32% poderiam ser alojados no subsolo em abrigos fornecidos para esse fim. Não 

necessariamente precisa ser do nível 1 para ser levado para abrigos. Olha, o importante é que existem milhares de 

níveis 1 esperando para encarnar neste planeta agora para a próxima geração. Eles são espíritos de outras raças 

que participarão do desenvolvimento desta nova sociedade como terráqueos. Entenda que basicamente somos 

todos irmãos para sempre. Os abrigos estão sendo finalizados. O CB nos ajudou a opinar sobre itens essenciais que 

deveriam ter abrigos para abrigar certas etnias e não causar choques muito grandes em diferentes hábitos e 

costumes alimentares. 

- As bases operacionais são uma questão diferente dos abrigos; os abrigos não têm conexão com nenhuma base 

de operações. Muitas bases já estão seladas, algumas manterão equipes de manutenção. Somente a grande "base 

antártica" estará ativa para qualquer apoio a naves espaciais em serviço. 

- Os relatórios dos Pleiadianos sobre planos operacionais específicos são assunto entre eles e o CG, quando alguma 

ação é de caráter geral que envolve todas as frotas participantes, posso antecipar os problemas para você. Os 

pleiadianos serão responsáveis pela descontaminação de usinas nucleares quando e se as coisas atingirem um 

estado crítico. Isso será feito não para ajudar seus governos, mas pelo povo e para a proteção da vida selvagem 

remanescente no planeta. 

- A mudança de pólo está acontecendo. Com o alinhamento cada vez mais próximo, a declinação do eixo do 

planeta seguirá a "direção do vetor resultante" do fluxo de energia recebido do centro gravitacional da galáxia, 

contra a inércia da massa rotativa do planeta. Isso já está acontecendo, pode ser acelerado por alguns dias, para 

grandes emissões de prótons vindas do seu sol, pois isso deforma o campo magnético de tal maneira que força o 

núcleo a girar no magma líquido. O núcleo, sendo pesado, tem uma espécie de rotação giroscópica; ele luta para 

manter a posição relativa original devido à grande massa inercial, mas não consegue acompanhar forças 

gravitacionais muito mais poderosas. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não posso falar em datas exatas, 

como expliquei, mas acontecerá nos dias restantes do ano. Veja, o problema imediato é a liberação de pressão 

interna no planeta e não a declinação do eixo. A declinação do eixo magnético não é um problema, exceto para 

seus satélites e navegação, mas o problema é a migração dos polos geográficos para a nova posição do eixo de 

rotação em relação ao Sol, mas essa mudança será mais lenta. Tenha certeza de que o que quer que aconteça já 

será planejado na lei natural da ordem universal, e o planeta sobreviverá, assim como esta colônia. Você não 

estará sozinho. mas essa mudança será mais lenta. Tenha certeza de que o que quer que aconteça já será 

planejado na lei natural da ordem universal, e o planeta sobreviverá, assim como esta colônia. Você não estará 

sozinho. mas essa mudança será mais lenta. Tenha certeza de que o que quer que aconteça já será planejado na 

lei natural da ordem universal, e o planeta sobreviverá, assim como esta colônia. Você não estará sozinho. 
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- Algumas perguntas não respondidas estão agora, aproveitando as perguntas do nosso amigo Thomas. As 

grandes diferenças de etnias em seu planeta são o resultado de muitos grupos de diferentes níveis de consciência 

que foram direcionados aqui. Uma grande mistura de grupos étnicos avançou, com muita ignorância. Desvios de 

personalidade e maldade têm um campo mais fértil entre os mais favorecidos. Quanto melhor e mais confortável 

viver uma corrida aqui, maiores serão as chances de não evoluir em um planeta com tantas disparidades sociais, 

porque a responsabilidade com relação a grupos étnicos desfavorecidos deve ser uma prioridade para uma 

tentativa real de estabilizar a aura do planeta. O conforto deve estar conectado diretamente à consciência, se 

alguém nasceu e viveu de forma irresponsável, desfrutando de sua condição atual com uma vida abundante, 

independentemente de um igual que tenha poucas chances de permanecer vivo, certamente não retornará por 

várias encarnações como atleta ou rico para perceber os mesmos erros. Isso não é castigo de Deus, não; é uma má 

conduta para a qual você se criou. Quanto melhor você nascer como humanóide, maior será sua responsabilidade 

em relação aos menos afortunados. Riqueza, beleza, atletismo, saúde, são ensaios mais importantes do que você 

imagina. Muitas pessoas fracassam quando chega a esses pontos, muitas perdem muitas encarnações até 

desenvolverem o equilíbrio de consciência necessário para perceber o que é certo e o que é supérfluo. Você pode 

ver pessoas que vivem mais, são aquelas em regiões onde seus alimentos não contêm conservantes e venenos que 

aumentam o lucro de suas indústrias. Quem está bem, sempre quer mais, mesmo que demore um pouco mais de 

quem não tem quase nada. Muitos reciclam a miséria e a ignorância de seu próprio povo para manter o controle e 

o poder. No nível 1 da sociedade, essas discrepâncias tendem a desaparecer, a consciência tomará as rédeas do 

desenvolvimento social e haverá um enorme respeito por seus companheiros, mesmo os mais humildes. Os 

direitos humanos não precisam ser escritos em papel, devem nascer na consciência de cada um e fazer parte do 

terceiro olho, aquele que observa e integra sua alma ao universo, que estará ao seu alcance. 

- Amigos, pegue um enorme cristal de quartzo, um de uma tonelada ... quebre até que se torne pó. Se você 

observar a poeira sob um microscópio, verá miniaturas do cristal de uma tonelada, idênticas, e até as peças 

menores terão as mesmas características piezoelétricas, semelhantes às grandes, nas proporções corretas de 

potência. Somos os bits, temos os mesmos recursos do nosso criador, mas ainda somos apenas muito pequenos. 

Quanto mais nos unimos, maior o cristal que formaremos juntos. 

Vídeo 92  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e dois - 15 de outubro de 2012. 

- Amigos, recebi uma notícia que, dependendo da análise da precisão dos fatos pela Comunidade Galáctica, pode 

mudar o curso atual dos eventos. Uma moção de linhas dissidentes de suas elites conseguiu entrar em contato 

com a liderança da "frota pleiadiana" que está no planeta e está tentando administrar outra solução para o 

planeta. Eles não concordam com os planos da outra facção elitista de eliminar grande parte da população e estão 

tentando assinar alguns acordos de conduta com a comunidade galáctica. Mesmo que esses acordos aconteçam e 

os planos da outra facção sejam neutralizados, eles não representam o planeta como liderança; será tratado como 

parte da população. Qualquer reorganização social que entre em vigor no planeta após a implementação de um 

novo contexto será consignada à aprovação direta do conselho da Comunidade Galáctica. Eles estão solicitando a 

intervenção direta da Comunidade Galáctica sobre o controle de desastres naturais que se espera, o controle de 

grandes emissões solares que estão prestes a ocorrer a qualquer momento pela abordagem do sistema Nibiru, o 

controle da pressão interna no planeta prestes a causar um enorme cataclismo, minimização dos efeitos climáticos 

gerados pela inversão dos polos devido ao hemisfério galáctico que se aproxima e neutralização das ações 

militares da "facção oposta". Para fazer isso, seria fornecer planos detalhados de todas as ações planejadas, e 

todos os depósitos e laboratórios secretos que compõem a organização atual da elite global. O conselho da 

Comunidade Galáctica examinará todos os detalhes relativos a esta consulta para dar alguns conselhos. Esta é 

uma decisão que deve gerar muito trabalho para a Comunidade Galáctica na administração desta colônia, como 

seria contra eventos naturais que deveriam filtrar a nova colônia. Essa filtragem levaria em consideração o tempo 

que levaria até que todo o "nível zero" fosse transferido pela morte natural para seus novos locais de 

assentamento. Será difícil obter uma opinião do conselho da Comunidade Galáctica com tão pouco tempo, por isso 

https://www.youtube.com/watch?v=IulrObE4NvM&index=28&list=PL8A4AFC31679E94B9
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não conte muito com essa possibilidade. Seu elitista leva muito tempo para decidir solicitar tal assistência e isso 

pode prejudicar a implementação de qualquer plano no momento restante. Pessoalmente, acho que a 

Comunidade Galáctica não se responsabilizará por mudar o curso natural dos eventos, porque eles teriam que 

assumir a administração direta da colônia devido à falta de liderança adequada no momento dessa transição. 

Nesse caso, você pode imaginar o que pode acontecer quando os alienígenas começarem a interagir com suas 

várias etnias? Por esse motivo, acredito que não há muito tempo para planejar uma ação global dessa magnitude. 

Mas como a Comunidade Galáctica tem recursos praticamente ilimitados, tudo pode acontecer. Qualquer uma das 

possibilidades, será uma grande mudança para toda essa colônia de terráqueos. Esteja preparado para nos ajudar 

nesse processo, se essa opção acontecer. Precisamos de todos os voluntários possíveis para ajudar nessa interação 

com 7 bilhões de pessoas. 

- Agora vou responder algumas perguntas acumuladas. 

Q - Mythi, a NASA está anunciando a chegada de um cometa super brilhante, chamado 2012S1, que deve passar 

pelo sistema solar em novembro de 2013 ... esse seria o Nibiru? 

- Não, Nibiru. Alguns grandes corpos super brilhantes são realmente cometas ou outros objetos. Ele irá interagir 

com o sistema como qualquer grande cometa ou "corpo errante". Eles são tão brilhantes porque um processo 

natural de fusão a frio como campo de força, como o que acontece nos sóis de Sirius, Rigel, entre muitos outros. 

são totalmente diferentes do contexto de emissão de luz do seu sol, causado pela reação atômica. Não se 

preocupe com grandes luzes; várias coisas importantes devem acontecer e ver até que você possa ver alguma 

passagem. Como eu disse, vou deixar você sabe quando o "sistema Nibiru está sendo visto por todos. 

Q - Mythi, como você é um cientista comportamental, eu queria sua opinião profissional sobre esse assunto. Mat 

pergunta: "Como os humanos evoluíram por pelo menos 14 bilhões de anos em todo o universo e a reprodução 

requer os sexos opostos, você considera a homossexualidade não natural e um distúrbio psicológico? Se assim for, 

será tratado como todos os outros distúrbios e eliminado no futuro com a nova sociedade ". 

- Mat, a homossexualidade não é uma doença, é um estado de espírito. Muitos detalhes podem tornar esse estado 

de espírito manifesto. Muitas vezes, manifesta-se a partir de experiências em encarnações anteriores ou na 

primeira infância, onde traumas foram impressos na memória subjetiva. Guerras em que "homens" tinham o 

dever de participar; abusos sofridos em meninos e meninas, parceiros dominantes e violentos, problemas entre 

pais, medo de não ser correspondido ou medo de não provar sua condição de parceiro sexual do sexo oposto, 

muitos fatores podem ter influenciado a condição de humor. Esse estado de espírito se ajustará, pois o indivíduo 

pode assumir sua identidade e que somente ele pode definir com o tempo e a própria experiência. A curiosidade 

da homossexualidade também é uma forma de auto-afirmação, e quem precisa dessa experiência está se 

conhecendo melhor de alguma forma. Qualquer experiência física resultante de um desejo de aprender mais é a 

melhor maneira de se auto-ajustar dentro de si. Cada indivíduo tem suas próprias características, herdadas ou não 

dos fatores acima; cada um é resolvido de acordo com suas próprias vontades. O importante é que todos possam 

ser entendidos, respeitados e amados, cada um com suas diferentes necessidades, pelas quais a sociedade é 

realmente de seres livres. É claro que, nas sociedades de nível um, esses problemas sociais deixarão de existir; 

portanto, não há causas, o efeito deixará de existir ao longo do tempo. cada um com suas diferentes necessidades, 

para as quais a sociedade é realmente de seres livres. É claro que, nas sociedades de nível um, esses problemas 

sociais deixarão de existir; portanto, não há causas, o efeito deixará de existir ao longo do tempo. cada um com 

suas diferentes necessidades, para as quais a sociedade é realmente de seres livres. É claro que, nas sociedades de 

nível um, esses problemas sociais deixarão de existir; portanto, não há causas, o efeito deixará de existir ao longo 

do tempo. 

Q - Mythi, Tina pergunta, o casamento existe no universo ou é apenas uma invenção das religiões, feita por 

pessoas aqui na terra? Existe um vínculo especial entre o amor de homem e mulher no universo ou em outro 

planeta? Você é casado? 
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- Tina, todos humanóides, iniciaram suas colônias da mesma maneira; a reprodução é uma forma peculiar a todos. 

O casamento em si é uma invenção do seu planeta, mas o fato é que a vida em pares é quase uma constante 

também para outras raças humanóides. Se você decidir viver em conjunto para procriar ou fazer companhia 

simples, comunique as famílias e se assumam. Não há mais complicações legais como as impostas aqui pela sua 

sociedade. Eu tenho uma garota no meu planeta, mas ainda não moro junto devido à minha constante ausência. 

Talvez um dia. 

- Belfoth, sim, todas as estruturas antigas, templos, cavernas, pirâmides, monólitos etc. eram presentes dados por 

equipes de astronautas às civilizações do passado aqui no planeta Terra. 

Q - Mythi, Michael pergunta se é verdade que soldados americanos encontraram em uma caverna no Afeganistão 

um Vimana de 5000 anos e que oito soldados dos EUA estão desaparecidos. Dizem que o dono deste Vimana era o 

nome do Profeta Zora Aster. 

- Michael, o que você chama de "vimanas" são pequenos dispositivos de transporte, que foram apresentados 

àqueles que espalham filosofias de vida dadas às tribos por certas raças. A operação dessas "vimanas" foi 

condicionada molecularmente a um toque específico de talentoso, ou não funciona com mais ninguém. Portanto, 

após a morte dos proprietários, eles deixaram de ter qualquer utilidade e foram deixados em cavernas ou 

túmulos. São unidades com tecnologia que podem causar efeitos negativos se desmontadas por pessoal sem a 

qualificação necessária. Você encontrará muitos vestígios de tecnologia alienígena no planeta; na Rússia existem 

armas de energia dos raios de defesa enterradas por séculos, se desmontadas por pessoal não qualificado podem 

causar sérias conseqüências para toda a região. 

Q - Mythi, Leo pergunta, por que você diz que querer ser humanóide é louvável? o que nos faz tão especiais? Por 

que outras raças não podem colonizar outros planetas desde o início, como nós? Estou um pouco confuso ... eles 

são espiritualmente diferentes de nós? 

- Esta é uma pergunta interessante. Os descendentes de reptilianos e insetos são totalmente diferentes 

fisicamente dos humanóides, mas não apenas no físico. Seus espíritos também se desenvolvem desde a quarta 

dimensão até sua encarnação em planetas na terceira dimensão, mas o desenvolvimento é diferente. Eles não têm 

o mesmo tipo de sentimentos, suas prioridades são diferentes. No caso dos descendentes de insetos, eles levam 

quase 10 vezes mais tempo para atingir os níveis de frequência do que os humanóides. Os reptilianos, sem contar 

com instintos primordiais de afeto e família, também levam até 7 vezes mais que os humanóides para passar de 

nível. Por esse motivo, eles querem a capacidade de incorporar sentimentos de humanóides em seus cérebros a 

sangue frio, para aumentar a velocidade do desenvolvimento. Quando as sociedades dessas raças, atingir o nível 

10 da terceira dimensão, passará para a quarta, junto com os humanóides, e não haverá mais diferenças. O 

problema está chegando lá. Os humanóides estão longe de serem perfeitos, cometemos muitos erros para 

aprender algo, temos muito orgulho de admitir nossos erros e somos muito heterogêneos em termos de cultura, 

mas temos sentimentos muito desenvolvidos, o que gera uma interação mais eficaz entre nossos colônias por todo 

o universo. Essa é uma característica dos mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que 

ativamos nosso cérebro e podemos pensar, filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. 

Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um 

gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... passará para o 

quarto, junto com os humanóides, e não haverá mais diferenças. O problema está chegando lá. Os humanóides 

estão longe de serem perfeitos, cometemos muitos erros para aprender algo, temos muito orgulho de admitir 

nossos erros e somos muito heterogêneos em termos de cultura, mas temos sentimentos muito desenvolvidos, o 

que gera uma interação mais eficaz entre nossos colônias por todo o universo. Essa é uma característica dos 

mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e podemos pensar, 

filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos estão presentes 

em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota 

uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... passará para o quarto, junto com os humanóides, e não haverá 

mais diferenças. O problema está chegando lá. Os humanóides estão longe de serem perfeitos, cometemos muitos 
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erros para aprender algo, temos muito orgulho de admitir nossos erros e somos muito heterogêneos em termos de 

cultura, mas temos sentimentos muito desenvolvidos, o que gera uma interação mais eficaz entre nossos colônias 

por todo o universo. Essa é uma característica dos mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é 

que ativamos nosso cérebro e podemos pensar, filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais 

não. Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar 

um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... junto com os 

humanóides, e não haverá mais diferenças. O problema está chegando lá. Os humanóides estão longe de serem 

perfeitos, cometemos muitos erros para aprender algo, temos muito orgulho de admitir nossos erros e somos 

muito heterogêneos em termos de cultura, mas temos sentimentos muito desenvolvidos, o que gera uma 

interação mais eficaz entre nossos colônias por todo o universo. Essa é uma característica dos mamíferos em geral, 

não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e podemos pensar, filosofar e desenvolver 

tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os mamíferos 

de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é 

sempre um bom lanche ... junto com os humanóides, e não haverá mais diferenças. O problema está chegando lá. 

Os humanóides estão longe de serem perfeitos, cometemos muitos erros para aprender algo, temos muito orgulho 

de admitir nossos erros e somos muito heterogêneos em termos de cultura, mas temos sentimentos muito 

desenvolvidos, o que gera uma interação mais eficaz entre nossos colônias por todo o universo. Essa é uma 

característica dos mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e 

podemos pensar, filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos 

estão presentes em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um 

jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... Os humanóides estão longe de serem 

perfeitos, cometemos muitos erros para aprender algo, temos muito orgulho de admitir nossos erros e somos 

muito heterogêneos em termos de cultura, mas temos sentimentos muito desenvolvidos, o que gera uma 

interação mais eficaz entre nossos colônias por todo o universo. Essa é uma característica dos mamíferos em geral, 

não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e podemos pensar, filosofar e desenvolver 

tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os mamíferos 

de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é 

sempre um bom lanche ... Os humanóides estão longe de serem perfeitos, cometemos muitos erros para aprender 

algo, temos muito orgulho de admitir nossos erros e somos muito heterogêneos em termos de cultura, mas temos 

sentimentos muito desenvolvidos, o que gera uma interação mais eficaz entre nossos colônias por todo o universo. 

Essa é uma característica dos mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso 

cérebro e podemos pensar, filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos 

primitivos estão presentes em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como 

filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... mas temos sentimentos muito 

desenvolvidos, o que gera uma interação mais eficaz entre nossas colônias por todo o universo. Essa é uma 

característica dos mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e 

podemos pensar, filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos 

estão presentes em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um 

jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... mas temos sentimentos muito desenvolvidos, 

o que gera uma interação mais eficaz entre nossas colônias por todo o universo. Essa é uma característica dos 

mamíferos em geral, não apenas dos humanóides, a diferença é que ativamos nosso cérebro e podemos pensar, 

filosofar e desenvolver tecnologias, quando o resto dos animais não. Mas os instintos primitivos estão presentes 

em todos os mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota 

uma tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os 

mamíferos de sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma 

tartaruga, mas é sempre um bom lanche ... Mas os instintos primitivos estão presentes em todos os mamíferos de 

sangue quente. Um cão pode adotar um gatinho como filhote, um jacaré nunca adota uma tartaruga, mas é 

sempre um bom lanche ... 

Vídeo 93  



 
270 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e três - 28 de outubro de 2012. 

Q - Urosh pergunta, Mythi, que tal esse objeto ser lançado no vulcão Popocatepetl " 

- Amigos, esta é uma sonda Arcturiana, de controle de pressão que interage com as caldeiras perto da superfície. 

As sondas são grandes, com 3.000 pés ou mais de comprimento. Eles estão sendo colocados em todas as grandes 

caldeiras que estão em erupção para uma possível intervenção "se" a Comunidade Galáctica assim o decidir. Essas 

sondas estarão em modo de espera para um possível uso, se a diretoria decidir intervir e minimizar os processos 

tectônicos. Sondas semelhantes foram usadas nas Ilhas Canárias e em outros super vulcões para impedir o colapso 

até agora. Esta sonda foi filmada por você para um possível erro de logística de alguma tripulação Arcturiana, 

porque geralmente são liberadas durante as erupções com grandes emissões de fumaça quando passam 

despercebidas. Enquanto você assiste, os movimentos tectônicos começaram a enfatizar nas últimas semanas e a 

atividade vulcânica está aumentando juntos. Quando a pressão excede a inércia das placas e elas começam a se 

mover, elas param somente depois de toda a pressão para estabilizar em um novo contexto de retromontagem. 

Somente a tecnologia Arcturiana poderia minimizar esses efeitos, permitindo tempo para evacuações mais 

eficazes, portanto, no caso da Comunidade Galáctica, assumir a responsabilidade pelo planeta neste período de 

mudança. 

No que diz respeito ao Sol, os muitos naves krulianos e Sirius estão monitorando seu comportamento, mas, como 

expliquei anteriormente, pouco pode interferir porque, no comportamento do hemisfério galáctico solar, essa 

mudança será necessária para as mudanças físicas e climáticas de todas as partes. planetas deste sistema solar, 

não apenas na Terra. Interferir a favor da Terra negaria outras consequências necessárias para a evolução de 

outros planetas. 

 

Q - Mito: por que o Ártico está quase descongelado e a Antártica está aumentando significativamente sua área de 

gelo? 

- Bem, essa é uma reação típica de instabilidade causada pelo "degelo artificial" da região norte por seus 

governos, gerando muita umidade, causando tempestades violentas com inundações em regiões específicas e 

criando enormes furacões em outras, pela convergência de massas de vapor com temperaturas diferentes. Todo o 

vapor artificialmente acumulado em sua atmosfera cria um alto volume de condensação em áreas frias do 

planeta, como é o caso da Antártica. Para ser fácil de entender, se você deixar o freezer por dias abertos na 

cozinha, ele ficará cheio de gelo, condensado pelo vapor disponível no ar. No caso da Antártica, é o freezer aberto 

no planeta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2xMF77bOac&index=29&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Obs: - Como acumulamos muito mais perguntas sobre o assunto, vamos incorporar essa resposta dada por Mythi 

como parte desse conjunto de vídeos. 

Q - Mythi, alguns cientistas confirmam que houve explosões atômicas ou algo na região onde a Índia está hoje. 

Existem locais e esqueletos desenterrados em sítios arqueológicos com altos níveis de radiação. Como isso pôde 

ter acontecido? 

- Bem, houve muitas batalhas antigas aqui no planeta que você considera hoje como "suas". Desde cerca de 

600.000 anos até agora, houve pelo menos 20 batalhas pelo controle do planeta Terra entre diferentes raças. Em 

todas essas batalhas antigas, foram usados mísseis com energia atômica. As armas atômicas foram erradicadas 

após a substituição de tais armas por vigas de alta energia, sob o consenso da Comunidade Galáctica. Nossa 

comunidade Galáctica é uma das mais novas do universo; essa parte do universo era considerada selvagem até 

então. Nesta região, você perguntou, havia um grande assentamento colonial. Seu DNA vem de uma sociedade 

cujo nome em inglês soa como "Apaam" do planeta Skanda nas Plêiades, que também é um planeta com grande 

abundância de água. Quando o acordo chamado "Rama" estava no auge, cerca de 12, Há mil anos, houve uma 

grande invasão de uma raça de reptilianos anfíbios de um planeta orbitando Sirius B, que queria o direito de 

reivindicar toda a região. Esses reptilianos usam a região como reserva de caça há mais de 500.000 anos atrás, 

quando não havia assentamentos de humanóides aqui. Os atonianos de Andrômeda que estavam aqui cuidando 

de sua própria colonização, detectaram a frota reptiliana e notificaram os Apaamis, que vieram em defesa de sua 

colônia e houve uma grande batalha. Uma grande mãe reptiliana disparou armas atômicas, destruindo quase 

toda a colônia. Durante a batalha, as poucas naves atonianas que estavam no planeta se uniram para fortalecer a 

frota de Apaamis, e juntas as duas frotas repeliram os reptilianos de volta para Sirius B. Várias naves espaciais 

Apaamis e reptilianas foramderrota e explodiu, aumentando a destruição de partes da região. Após a batalha, 

muitas áreas foram aterradas para reduzir a radiação e todas as partes da espaçonave foram retiradas. Os 

remanescentes da colônia que se refugiaram em labirintos subterrâneos depois saiu da localidade e fundou outra 

cidade. Com um pouco de perseverança, seus arqueólogos encontrarão pedaços desses naves e muitos corpos de 

reptilianos, enterrados nesta região. 
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Q-Mat pergunta, já que a divulgação é sobre a raça humana em pouco tempo, que medidas o CG implementou 

para combater e controlar qualquer comportamento hostil que possa ocorrer quando civilizações extra-terrestres 

avançadas se tornarem conhecidas. Todos os habitantes deste planeta viveram uma realidade falsa por tanto 

tempo, incluindo e não se limitando ao encobrimento da vida alienígena. Quando bilhões de humanos sem noção 

descobrem que os alienígenas são todos muito reais, literalmente, com uma pressa gritante, como o CG conterá a 

situação ou você acha que isso será uma reflexão tardia para a população depois que os eventos previstos 

ocorrerem. 

- No entanto, no caso de um contato globalizado, são tomadas várias medidas para evitar problemas adicionais. 

Atualmente, nossa frota tem orgulhosamente 520 voluntários e mais de 200 amigos e parentes dos voluntários 

que estão dispostos a ajudar nessa transição, de acordo com a lista encaminhada recentemente pela CB. Um 

grande aumento de possibilidades que nos torna uma excelente ligação entre as comunidades em que podemos 

atuar. Mas vou explicar que outras técnicas podem ser usadas. Temos sistemas que podem simplesmente reduzir 

drasticamente os reflexos musculares do corpo sem alterar a capacidade mental ou intelectual de uma 

comunidade inteira e fazer com que os agressores sejam ouvintes, para que tenhamos tempo de explicar o 

contexto dos eventos sem hostilidades contra o nosso povo. Essa ação é executada apenas quando não há outra 

forma de assistência possível. Isto' é como você derrota uma pessoa que está se afogando para salvar sua vida, a 

menos que ela leve você ao fundo juntos, ficando fora de controle emocionalmente. Essas técnicas funcionam bem 

em humanos com boa saúde, mas com a quantidade de seres com problemas de pressão arterial e outros 

problemas cardíacos e renais em suas comunidades, evitaremos o máximo de ações que possam causar um 

agravamento desses problemas. Outra técnica é projetar uma consciência coletiva de que somos amigos e causar 

um sentimento de amizade incondicional, mas isso não teria mérito para você ser considerado pronto para um 

relacionamento amadurecido o suficiente para fazer parte da Comunidade Galáctica como membros totalmente 

desenvolvidos. Algumas coisas precisam ser comprovadas e experimentadas para que possam ter validade real. 

Por milhares de anos, suas elites dominantes tentaram manter seu povo sob controle através de religiões 

subliminares, crenças e folclore, como ainda fazem hoje com anúncios subliminares em todos os lugares. Tudo é 

imposto, inclui pensamentos, hologramas, mensagens subliminares de qualquer tipo, é uma forma de subjugação 

e não valida a conscientização de uma colônia. Aqui na Terra, muitos não estão prontos, mas muitos outros estão. 

Esses são os que validarão a passagem desta colônia para o próximo nível, a conexão interestelar. Aqui na Terra, 

muitos não estão prontos, mas muitos outros estão. Esses são os que validarão a passagem desta colônia para o 
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próximo nível, a conexão interestelar. Aqui na Terra, muitos não estão prontos, mas muitos outros estão. Esses 

são os que validarão a passagem desta colônia para o próximo nível, a conexão interestelar. 

- Amigos, permaneçam firmes em suas convicções. Como já mencionei antes, a lagarta que rasteja, se tiver a 

chance, se transformará em borboleta e poderá voar um dia. Alguns levarão mais tempo que outros, mas no final, 

essa é a lei natural das coisas, imutável. Alguns são mais bonitos, outros voam mais alto, mas todos voam e 

continuam a se desenvolver. 

Vídeo 94 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e quatro - 07 de novembro de 2012. 

Q - Mythi, temos teoricamente da NASA informações de que um grande asteróide do tamanho do Texas está 

vindo diretamente em nossa direção entre este mês e o próximo. Eles ironicamente deram a ele o nome de Nibiru, 

continua? 

 - Um dos planetoides que orbitam o sistema Nibiru, orbitando mais longe, tem pequenas luas orbitando-o e um 

deles passará muito perto da Terra, muito próximo. Os planetoides serão fáceis de observar iluminados pelo seu 

Sol, mas a "estrela anã" no centro será uma mancha escura na maior parte do tempo para emitir prótons e 

bloquear parcialmente o espectro da luz solar. Os ônibus krulianos monitorarão o sistema para evitar uma 

catástrofe de proporções de extinção em massa e para proteger sua Lua. Seus governos sabem perfeitamente 

tudo o que está acontecendo e usarão essas informações para manipular as massas até o final da implementação 

de agendas pré-definidas. 

As marinhas de três de seus governos instalaram grandes quantidades, como centenas de toneladas de explosivos 

convencionais (não atômicos) em algum tipo de grandes cilindros metálicos, em um local do seu Oceano Pacífico, 

talvez eles estejam planejando um falso impacto do "asteróide" a programação original. A Comunidade Galáctica 

ainda não se manifestou sobre o assunto de intervenção direta, portanto, suas elites dominantes podem estar 

tentando avançar as etapas finais da agenda. Todas essas operações foram acompanhadas pelo Arcturiano e os 

relatórios foram passados ao conselho. 

As emissões solares foram liberadas pelos krulianos sob o comando do CG, e grandes emissões podem ocorrer em 

resposta ao desequilíbrio gravitacional, causado pelo sistema Nibiru em passagem próxima à Terra. O campo 

geomagnético do planeta é muito fraco e terá pouca proteção durante a passagem do hemisfério galáctico que 

está em curso final. Juntamente com as mudanças no campo magnético, você terá uma diminuição drástica no 

cinturão de radiação que você chama de Van Allen. Esse campo de força diminuirá gradualmente para se dissipar 

completamente em proporção direta à mudança na frequência do planeta para o nível 1. Seus governos têm essas 

informações e estão monitorando a dissipação do campo de força, com as sondas gêmeas lançadas meses atrás 

para esse fim. . O principal objetivo do cinturão de energia era deixar que nada deixasse o planeta, mas também 

manteve uma barreira para certas energias cósmicas e certos comprimentos de onda. Com essa dissipação, o 

clima passará por mudanças necessárias para equilibrar a nova realidade do planeta. Você testemunhará 

mudanças na atmosfera, no clima e, às vezes, nas cores do seu céu. As camadas atmosféricas serão ajustadas e 

ocorrerá muita condensação de vapor nas camadas superiores para equilibrar a falta de correia de radiação. A 

natureza se ajustará a essa nova realidade e sustentará a vida no planeta. Nestes próximos anos, a Terra não será 

mais um reformatório planetário para ser o novo lar da raça dos terráqueos, completo com uma nova decoração e 

uma nova aparência física. Muita coisa acontecerá se não houver uma intervenção direta nas próximas semanas, 

mas você pode ter certeza de que não haverá extinção em massa. Esteja preparado para tudo o que foi dito 

homeopaticamente a seus amigos durante esses meses de troca de informações. Não há muito mais a dizer sobre 

os eventos, uma vez que variáveis importantes não estão definidas corretamente para ter uma visão geral mais 

detalhada. Sobre a sua eleição de líderes regionais, isso não mudará nada nos cronogramas fornecidos pelo grupo 

que controla sua economia e sua sociedade. Não fará a menor diferença quem está simbolicamente no comando 

durante a execução dos planos em andamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=9eQXm6Bk-vY&index=30&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Siga algumas regras simples: 

• Evite a exposição prolongada ao sol quando houver problemas importantes. 

• Evite ficar em grandes centros urbanos onde as telecomunicações, a água ou a energia são interrompidas. 

• Evite qualquer centro de classificação de seus governos. 

• Evite o confronto direto com o pessoal armado de seus governos. 

• Tente se afastar de regiões que começam a mostrar sinais de instabilidade de qualquer tipo. 

• Tenha uma rota de saída previamente estudada e desenhada. 

• Mantenha um mínimo de comida e água para manter sua família por dias ou meses fora dos principais centros. 

• Não perca a esperança; tente ajudar aqueles que não têm rumo. 

• Ouça no céu, estaremos circulando e podemos entrar em contato com você a qualquer momento. Se tivermos 

sua referência, você pode ser chamado pelo nome que você nos deu. 

- Não peça datas, viva um dia após o outro e seja perspicaz o suficiente para sentir e sentir os eventos. Entenda 

que se você fosse informado de todos os detalhes, não teria como mostrar sua real capacidade de percepção. Seria 

como fazer um teste, obter de outra pessoa todas as respostas antecipadamente. Mantenha sua percepção em 

alerta, você se orgulhará de que conseguirá perceber sozinho. Fique em sintonia com o planeta, também ajudará 

seus amigos a expandir a capacidade mental de todos os que são direcionados a essas mudanças. 

- Estarei em uma missão fora do planeta, mas voltarei em alguns dias. CB pediu uma resposta de emergência e 

logo eu me encontraria com ele antes de sair. 

- Como você diz em suas histórias, "que a força esteja com você". 

Vídeo 95 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e cinco - 25 de novembro de 2012. 

- Olá amigos, ficamos do lado de fora por um tempo, mas trabalhando para o seu planeta. Um planeta muito 

semelhante a este, localizado em um sistema solar de terceira magnitude no quadrante oposto de sua galáxia, 

está passando por um problema muito semelhante. Por ter quase a mesma idade de formação e posição relativa, 

está experimentando um eixo de reversão e muito vulcanismo nas regiões tectônicas. Grandes massas oceânicas 

estão se movendo para lá, e nossa equipe fez um levantamento geológico muito complexo em conjunto com os 

cientistas Arcturianos. Este nome de planeta que soa em inglês como "Zyrch" é preenchido por uma raça 

humanóide de origem Dolphin nível 1. Boas pessoas. A Comunidade Galáctica está com as pesquisas e está 

verificando a aplicabilidade de soluções adaptáveis ao planeta Terra. Seus governos estão adiando medidas para 

reduzir a população que espera uma posição de " Comunidade Galáctica sobre esta contenção eminente de 

desastres naturais. Se a decisão do CG for a intervenção, seus governos sabem que não terão mais controle 

territorial, mas suas elites estão tentando acompanhar o planejamento futuro, pois possuem todos os depósitos 

minerais, a terra mais fértil para o plantio de reservas de sementes , indústrias de processamento, etc. ... as elites 

têm planos de continuar governando as populações. Suas elites estão subestimando a inteligência ou inocência da 

diretoria da CG, mas esse é o grande erro delas, e isso levará à sua completa neutralização. como eles possuem 

todos os depósitos minerais, as terras mais férteis para o plantio de reservas de sementes, indústrias de 

processamento, etc. ... as elites têm planos de continuar governando as populações. Suas elites estão 

subestimando a inteligência ou inocência da diretoria da CG, mas esse é o grande erro delas, e isso levará à sua 

completa neutralização. como eles possuem todos os depósitos minerais, as terras mais férteis para o plantio de 

reservas de sementes, indústrias de processamento, etc. ... as elites têm planos de continuar governando as 

https://www.youtube.com/watch?v=AK96vkghJh0&index=31&list=PL8A4AFC31679E94B9
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populações. Suas elites estão subestimando a inteligência ou inocência da diretoria da CG, mas esse é o grande 

erro delas, e isso levará à sua completa neutralização. 

O alinhamento está próximo, os efeitos da canalização de alta energia através do túnel com o centro gravitacional 

de sua galáxia, o que acontecerá quando o nível mais baixo de proteção do campo magnético do planeta, se o CG 

resolver agir, puder ser minimizado apenas para o nível de "superfície". Entenda que o planeta se reestruturará 

naturalmente para sua próxima fase, e tudo o que pode ser feito é proteger determinadas regiões povoadas por 

campos de força que podem atuar como escudos de várias maneiras, como as "Bases operacionais existentes" no 

planeta estão protegidos por milhares de anos. Durante esta canalização de energia no hemisfério galáctico, você 

pode ver seu sol "piscar,ou aumentar e diminuir o brilho devido a torções causadas pelo túnel gravitacional 

interagindo com os campos gravitacionais de todo sistema solar e causando refrações da luz. 

Você ouvirá barulhos estranhos, causados pela chegada de grandes naves, com campos de invisibilidade acesos, 

que estarão preparando 'aparelhos de contenção em determinadas regiões. Quando você sentir essas baixas 

frequências, olhar para o céu e tentar ver mudanças nas nuvens ou distorção da visão, os naves estarão lá. 

A Terra não mudará sua constituição física / química, apenas a frequência vibracional dos campos do planeta será 

redefinida. O campo de isolamento que você chama de Van Allen desaparecerá e essa nova frequência vibracional 

será detectada por todos os que acessarem esse quadrante da galáxia, como um sino tocando em um tom muito 

mais alto, como um farol emitindo um sinal de que este planeta é soberano. e aqui existe um nível de civilização 1 

que provavelmente será contatado pela Comunidade Galáctica. 

As bases lunares são muito ativas, assim como os problemas fora do curso desta vez. Este vídeo que a CB me 

mostrou mostra naves espaciais saindo da base Sirius, que é uma das 22 bases, retornando às operações normais. 

Sua lua tem enormes bases abaixo da superfície. Quando seu governo explodiu um míssil nuclear na superfície 

lunar, causou grande destruição em uma base Camelopardalis. A lua tem túneis que se conectam de um lado ao 

outro passando pelo núcleo, e três bases de mineração Camelopardalis são interconectadas por esses túneis. 

Reiterando novamente, sua lua não é oca. 

Como o sistema Nibiru, os Krulianos o mantêm sob controle e as consequências serão minimizadas. Em breve, você 

receberá notícias sobre isso através do seu próprio governo. O planeta Pleiadeans Taus, ainda orbitando muito 

perto do sol para evitar distúrbios gravitacionais em outros planetas, mas deve ser alocado para uma órbita fixa, 

assim como o sistema solar se estabilizou completamente. Taus recarregando orbitando o Sol: 
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Sei que muitos de vocês são ousados e temerosos com essas mudanças, no entanto, tentem permanecer o mais 

pacífico possível e aumentar seu nível de conscientização. Se algo acontece ou não, é o que foi escrito para 
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acontecer com esta colônia desde o início dos tempos, deve-se seguir o imutável e adaptar-se às novas situações 

criadas para o desenvolvimento contínuo. Qualquer providência de comida, água e utensílios para a sobrevivência 

por mais alguns dias ou meses sem ajuda, para aqueles que podem arcar com esses custos, pode minimizar ou não 

os planos de destino; portanto, se você não puder deixar sua região, aguarde e tente ajudar. outros menos 

conscientes do que você. Não posso fazer previsões antecipadas para cada região deste planeta, mas tenha 

certeza de que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para garantir que essa colônia seja vitoriosa neste 

aumento ao nível 1 do relacionamento intergalático. 

Vídeo 96 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e seis - 08 de dezembro de 2012. 

Amigos, I CB, estava viajando e só podia postar este vídeo hoje. Esta entrevista foi realizada em 4 de dezembro de 

2012. 

- Amigos, como prometi, aqui está uma atualização do planeta. Muitas dezenas de cientistas do seu planeta estão 

sendo transferidos para novos laboratórios em Marte nas duas cidades que estão em plena atividade lá. Existem 

laboratórios de todos os segmentos já instalados corretamente. Após o encerramento do programa espacial aqui, 

todo o pessoal conectado ao seu INASA já foi transferido. Suas elites querem que tudo seja desenvolvido lá para 

não ter que passar pelo escrutínio de CG aqui no planeta Terra. 

Praticamente todas as reservas de ouro do mundo também foram transferidas para lá, com exceção das reservas 

da China e da Rússia. Toda a sua economia está mudando de papel, sem lastro, porque as reservas que 

garantiram não estão mais aqui. Muitas de suas grandes coleções de arte em bibliotecas e museus e seu 

"Vaticano" também foram transferidas. Tudo o que existe hoje, exposto aos olhos do público, é falso. O planeta 

está sendo esvaziado por um bom tempo, e agora esse êxodo de recursos está chegando ao fim na agenda de suas 

elites. 

O processo de "limpeza" da população do planeta ainda não começou, devido ao fato de o CG ter interferido mais 

do que o esperado nos processos naturais. É como um monte de sabotagem, perfurando o casco do nave e saindo 

em um único bote salva-vidas, deixando tudo afundar sem ajuda. Mas, como mencionei anteriormente, essa 

colônia sobreviverá e prosperará, porque muitos amigos estão aqui para garantir que isso aconteça. O planeta 

continuará girando, mas muita coisa mudará sobre o planeta que você conhece hoje. Espera-se que o planeta 

cresça cinco pontos percentuais de diâmetro e ajuste sua nova vibração em um passo acima da corrente. Os 

continentes se reajustarão e o planeta passará por um processo de auto-limpeza, eliminando todo o lixo gerado 

pelas suas tecnologias erradas, e será implantado no futuro um portal onde todos os materiais perigosos gerados 

por novos processos serão automaticamente enviados para fora do planeta. As reservas de petróleo depositadas 

no planeta para serem utilizadas neste estágio de desenvolvimento que está terminando, não são mais 

necessárias e desaparecerão absorvidas pela nova reestruturação. Você verá muitas coisas diferentes do habitual, 

como mencionei há muitos meses, novos animais, novos insetos, novos microorganismos mudando as cores de 

suas águas, novos comportamentos da atmosfera. Muitos outros extinguirão o planeta por não serem mais 

compatíveis com a nova realidade do nível 1. Tudo isso está próximo e já está acontecendo, será um grande 

desafio para as sociedades funcionar a reestruturação remanescente e o desenvolvimento social agora com novas 

tecnologias, muito mais avançado do que o atual, desta etapa anterior. As reservas de petróleo depositadas no 

planeta para serem utilizadas neste estágio de desenvolvimento que está terminando, não são mais necessárias e 

desaparecerão absorvidas pela nova reestruturação. Você verá muitas coisas diferentes do habitual, como 

mencionei há muitos meses, novos animais, novos insetos, novos microorganismos mudando as cores de suas 

águas, novos comportamentos da atmosfera. Muitos outros extinguirão o planeta por não serem mais 

compatíveis com a nova realidade do nível 1. Tudo isso está próximo e já está acontecendo, será um grande 

desafio para as sociedades funcionar a reestruturação remanescente e o desenvolvimento social agora com novas 

tecnologias, muito mais avançado do que o atual, desta etapa anterior. As reservas de petróleo depositadas no 

planeta para serem utilizadas neste estágio de desenvolvimento que está terminando, não são mais necessárias e 

https://www.youtube.com/watch?v=4PKO8InAThc&index=50&list=PL8A4AFC31679E94B9
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desaparecerão absorvidas pela nova reestruturação. Você verá muitas coisas diferentes do habitual, como 

mencionei há muitos meses, novos animais, novos insetos, novos microorganismos mudando as cores de suas 

águas, novos comportamentos da atmosfera. Muitos outros extinguirão o planeta por não serem mais 

compatíveis com a nova realidade do nível 1. Tudo isso está próximo e já está acontecendo, será um grande 

desafio para as sociedades funcionar a reestruturação remanescente e o desenvolvimento social agora com novas 

tecnologias, muito mais avançado do que o atual, desta etapa anterior. não é mais necessário e desaparecerá 

absorvido pela nova reestruturação. Você verá muitas coisas diferentes do habitual, como mencionei há muitos 

meses, novos animais, novos insetos, novos microorganismos mudando as cores de suas águas, novos 

comportamentos da atmosfera. Muitos outros extinguirão o planeta por não serem mais compatíveis com a nova 

realidade do nível 1. Tudo isso está próximo e já está acontecendo, será um grande desafio para as sociedades 

funcionar a reestruturação remanescente e o desenvolvimento social agora com novas tecnologias, muito mais 

avançado do que o atual, desta etapa anterior. não é mais necessário e desaparecerá absorvido pela nova 

reestruturação. Você verá muitas coisas diferentes do habitual, como mencionei há muitos meses, novos animais, 

novos insetos, novos microorganismos mudando as cores de suas águas, novos comportamentos da atmosfera. 

Muitos outros extinguirão o planeta por não serem mais compatíveis com a nova realidade do nível 1. Tudo isso 

está próximo e já está acontecendo, será um grande desafio para as sociedades funcionar a reestruturação 

remanescente e o desenvolvimento social agora com novas tecnologias, muito mais avançado do que o atual, 

desta etapa anterior. 

O capitão Bill está muito bem informado sobre tudo neste momento, mas agora está seguindo nossas regras de 

conduta até que haja um contato de abertura total autorizado pela CG. Muitos de vocês, ocupando posições-

chave, aliviarão suas consciências, colocando-os parcialmente cientes dos fatos e colocando suas carreiras em 

risco. Acredite nessas mensagens porque elas têm informações sobre o que é realmente esperado para esses 

tempos. Chegando o gatilho da mudança de frequência, tenho certeza de que todos os que estão conscientemente 

sintonizados com esse processo sentirão diferenças em seus níveis de percepção. A partir do dia 20 seguinte, a 

frequência do planeta já está chegando ao ápice do novo nível. A partir daí, o planeta não será mais considerado 

um reformatório. Eu, como observador, sinto orgulho de testemunhar uma mudança tão planetária, pela primeira 

vez " 

A atividade vulcânica e tectônica deve ser controlada até um certo nível, mas o planeta precisa ser reestruturado 

para o próximo passo natural e, até agora, não pode nem deve ser evitado. Os conselhos regionais do planeta 

devem tomar todas as iniciativas razoáveis, regionalmente supervisionadas diretamente pelo CG. Após essa troca 

de frequência, a vida continuará, mas sujeita a novos desafios que serão superados com a ajuda de todos os que 

estavam dispostos a ajudar voluntariamente esta missão. Desconfie de qualquer bandeira falsa adotada por seus 

governos, procure agir movida por suas consciências e sua percepção. As sociedades precisarão de tempo para se 

realinhar às novas circunstâncias, mas em algumas voltas ao redor do sol tudo estará assentado adequadamente. 

Qualquer notícia relevante será dada a você na próxima semana. Mantenha-se calmo e confiante, porque o 

planeta será limpo e reestruturado durante este período com a cooperação de todos os bem-intencionados. Uma 

"peneira" natural passará pelo planeta em termos de população; não adianta segurar de forma alguma para não 

passar por essa "peneira". Será um processo de seleção natural que pode ser rápido ou lento, dependendo apenas 

da maneira como a natureza do planeta se comportará. 

Vídeo 97  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e sete - 18 de dezembro de 2012. 

- Amigos, esta é uma mensagem curta, mas importante. Esteja preparado para elevar sua consciência nos 

próximos dias ... esteja pronto para entender toda a ajuda que você terá de amigos externos. A Comunidade 

Galáctica decide que o planeta Pleiadeano Taus será usado para contrabalançar alguns efeitos. Você o verá perto 

do seu sol e poderá verificar todas as mudanças que estão acontecendo em todos os planetas do seu sistema solar. 

Seus campos geomagnéticos serão sumariamente revertidos após a passagem pelo plano hemisférico da galáxia. 

Alguns deles já mudaram porque suas órbitas já cruzavam o avião. A Terra também mudará, mas os efeitos serão 

https://www.youtube.com/watch?v=IXodTHOjvik&index=51&list=PL8A4AFC31679E94B9
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minimizados para evitar grandes despovoamentos. Cada vez mais você perceberá o grande número de naves que 

já estão circulando o planeta. Não tenha medo, 

O sistema Nibiru passará pelo sistema solar em alta velocidade, mais distante da Terra, e sua função será ajustar 

as órbitas dos planetas como planejado anteriormente para este sistema solar. 

O próximo dia 21 de dezembro não será o fim deste planeta, mas será o começo da seleção natural que fará do 

planeta um nível de colônia. Não confunda "fim dos tempos" com destruição ... não há destruição; há uma grande 

reestruturação. Nada no universo é destruído, tudo é reestruturado para permitir o desenvolvimento contínuo de 

todo um conjunto. 

O mesmo comportamento se aplica aos corpos físicos dos humanóides da terceira dimensão.  

Em cada nível, que uma sociedade conquista, algumas mudanças genéticas acontecem para proporcionar maior 

ativação cerebral. É como se seus computadores se tornassem obsoletos a cada nova tecnologia aplicada a novos 

modelos. Chega um momento em que nada mais funciona satisfatoriamente para esse ambiente específico, a 

menos que você migre para a nova tecnologia e descarte o antigo e o obsoleto. 

Não tenho muito mais a lhe dizer agora, mas acredito que você está bem preparado com todas as informações 

que tivemos a oportunidade de trocar nesses dois anos. Tudo o que acabou sendo chamado para cooperar nesses 

tempos de reestruturação saberá com certeza que eles estão sendo chamados e contatados. Quando mencionei 

esses tempos de reestruturação, serão os que se estenderão pelos próximos dois anos, e muitos de vocês estarão 

envolvidos durante esse período, que começará logo após 21 de dezembro. 

Aqueles que não conseguiram entender nossas mensagens e diretrizes, terão tempo para refletir durante as 

mudanças e eventos desses novos tempos, e poderão chegar por si próprias às conclusões corretas. O tempo do 

antigo sistema de classes está chegando ao fim, apenas aqueles que já estão bem preparados poderão reconhecer 

os novos professores e seguir em frente. 

São tempos históricos, faça todo o possível para merecer estar participando desta nova era com boa vontade e 

solidariedade com seus iguais e com seu planeta. E esteja certo de que esse comportamento não é uma virtude, 

mas um dever, esperado dos seres que estão prontos para começar nesta nova realidade de luz e conhecimento. 

Vídeo 98 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e oito - 19 de janeiro de 2013. 

Q - Mythi, quais são as novidades após esse longo atraso? 

- Bem, tivemos várias missões de apoio a outras sociedades fora deste sistema e era impossível nos comunicar com 

mais regularidade. Voltamos à Terra apenas com nossa frota esta semana. 

Q - Mythi, quais são essas naves espaciais em forma de pirâmide que estão aparecendo em todo o planeta? O que 

eles estão fazendo? 

- Estes naves são vários naves de serviço atonianos; eles estão concentrando energia em pontos específicos e 

medindo reações do comportamento tectônico. O planeta está atingindo o limite de pressão suportável pelo 

volume interno atual de sua crosta resfriada. O aumento de 5% no diâmetro do planeta deve começar em uma 

cadeia no sentido horário a qualquer momento. Esteja preparado para os movimentos tectônicos que começarão e 

todas as consequências naturais que resultam diretamente dessas mudanças. Os conselhos regionais serão 

totalmente ativados logo após esses eventos, quando as sociedades remanescentes serão contatadas. Todos os 

voluntários disponíveis terão a oportunidade de cooperar com as novas diretrizes a serem adotadas. No próximo 

mês, teremos alguns eventos cósmicos acontecendo, mas os Plêiades estarão à disposição para evitar um evento 

de proporções de extinção. Não consigo dar mais detalhes sobre os eventos, uma vez que as políticas da 

Comunidade Galáctica estão endurecendo nesta fase muito crítica. Os atonianos estão fazendo na superfície um 

https://www.youtube.com/watch?v=hpPzOOSbiEY&index=52&list=PL8A4AFC31679E94B9
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trabalho semelhante ao dos Arcturianos sob os oceanos. Mas eles não estão tão preocupados em mostrar seus 

naves e serão facilmente observados muito nos próximos meses. 

- Como todos podem ver facilmente, o sol não está mais nascendo no leste e se pondo no oeste, ele está se pondo 

no quadrante sul hoje em dia da perspectiva do equador, porque o eixo está em um processo de oscilação 

enquanto se inverte lentamente, auxiliado por a influência do planeta Taus, para ser uma inversão suave. Seus 

astrônomos e sua mídia não podem dizer nada sobre isso, temendo por suas próprias famílias. Vênus e Marte 

também estão em processo de inversão, e esse processo será monitorado facilmente pelos amadores de seus 

astrônomos. Os outros planetas do sistema já estão se estabilizando em sua nova reversão, e Mercúrio será o 

último. 

- O clima será muito selvagem em algumas regiões e brando em outras, mas o planeta terá um comportamento 

estranho como um todo durante os próximos tempos. Esteja preparado para mudar seus hábitos muito 

rapidamente para poder sobreviver em regiões extremas. 

- O cinturão de radiação Van Allen está desaparecendo, algumas sociedades estão destruindo algumas bases 

antigas na lua e protegendo outras, porque os terráqueos poderão alcançar a lua facilmente em pouco tempo. O 

problema é que a sociedade do planeta ainda está muito cheia de pessoas de elite de nível zero no comando, e 

elas serão impedidas de cavar e ainda usar tecnologias mais antigas. 

- Seu os governos são travados por várias medidas impostas pelos plêiades, e toda a energia elétrica e atômica 

pode literalmente ser neutralizada se seus governos não cumprirem algumas instruções que foram passadas a 

eles. 

- Esteja pronto para aumentar seu nível pessoal de consciência, meus amigos, e estaremos aqui para ajudar o 

máximo que pudermos. 

Vídeo 99  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo noventa e nove - 13 de abril de 2013. 

- Amigos, tive que ficar ausente por um período em que estávamos apenas distantes, ajudando equipes que estão 

cuidando de problemas com outras colônias em um lugar que vocês chamam de Epsilon Böotes. Mas agora serei 

alocado aqui, porque as coisas estão chegando aos seus pontos críticos. 

- Amigos, não se deixe enganar por anúncios de mísseis atômicos voando por sua atmosfera para chegar a outros 

países. Os pleiadianos estarão à disposição para evitar uma contaminação maciça das regiões por essas armas. 

Mas tenha certeza de que muitos dispositivos atômicos já estão plantados em locais importantes de 

despovoamento em massa por suas elites, para simular ataques de mísseis que serão impossíveis de realizar. Eles 

enviaram e instalaram os dispositivos atômicos, embalados em chumbo para evitar serem detectados pelos 

plêiades. O acidente que me foi mostrado por "um caminhão sendo levantado por um campo de força na 

Alemanha" é um exemplo de como os Plêiades advertem que "sabem" o que está sendo transportado. Seus 

governos estão fazendo grandes atividades usando túneis subterrâneos para não serem fáceis. detectado no 

posicionamento desses dispositivos atômicos. 

- O país mais populoso do seu planeta, aliado a alguns outros "vizinhos", mantém um acordo indireto com um 

consórcio de três raças, que mantém uma base nas montanhas do Himalaia, que doaram DNA para algumas 

populações asiáticas nos tempos antigos no passado. formação dessas raças aqui no planeta, que há muito 

procuram seu planeta. E para não violar as regras da Comunidade Galáctica, eles não participarão de ação direta, 

mas pretendem ocupar vários locais que já estão prontos e praticamente desabitados até agora, ostensivamente 

para resolver suas raças no planeta em breve. Até alguns portais estão prontos para serem ativados após a 

suposta "reorganização populacional" planejada por seus líderes para o planeta. Como você vê, não posso nomear 

nomes de países, mas tenho certeza de que seus amigos sabem o que nós ' 

https://www.youtube.com/watch?v=1OEMOorlyQs&index=32&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- O despovoamento está planejado na Europa, Ásia, África, Oceania e quase toda a América do Norte. Outras 

regiões serão selecionadas mais tarde. Mas esses planos estão sendo analisados pelo "CG" e muitas sociedades 

serão "protegidas" na medida do possível por intervenções diretas de nossas frotas aliadas. Eventualmente, 

confrontos diretos podem acontecer, e eu preciso enfatizar aqui que seus amigos não acreditam em nenhuma 

ação que seus governos proclamem como "ataques alienígenas" na realidade; nós estaremos protegendo você 

contra eles. 

- Suas elites chamadas "ocidentais", que governavam a economia do planeta até agora, estão em processo de 

serem eliminadas pelas elites do "leste asiático" e essa disputa interna pelo controle do planeta gerará uma 

grande revolta em todas as regiões . Todas as ações militares do planeta estão atualmente se preparando para 

esse conflito, como em um grande jogo, onde cada uma das duas facções tem seus próprios planos de controle 

populacional e econômico do planeta. Não culpe um ou outro país por iniciar esse conflito, tudo isso é um circo 

armado pelas duas facções das elites, algum país será usado como gatilho e você pode ter certeza de que não será 

por escolha de seus cidadãos. 

A atividade vulcânica que estava sendo mantida sob controle não é mais, e mais alguns eventos importantes 

acontecerão a qualquer momento no planeta, esteja atento àqueles que estão próximos a essas áreas de risco. As 

placas tectônicas estão se movendo mais rapidamente, e o planeta Taus está se reposicionando diariamente para 

reduzir essa velocidade de interação física com o planeta Terra. Esta parte está sendo coordenada pelos cientistas 

Arcturians e deu resultados positivos até agora. 

- A incidência de meteoros e asteróides também pode se intensificar nos próximos tempos, já que muitos se 

destacam do cinturão de asteróides devido a várias interferências gravitacionais causadas pela passagem do 

sistema solar por uma grande nuvem de energia cósmica, e acabam gastando apenas no final de 2014. Essa 

passagem por essa nuvem cósmica durante os próximos anos estabilizará e ratificará a nova frequência de 

vibração do planeta, e simultaneamente limpará o planeta de todas as vibrações estranhas, o atual processo de 

ascensão. A neutralização gradual de vocês chamada por Van Allen Belt também proporciona a interação e 

absorção dessa grande nuvem de energia cósmica. 

- A maior preocupação no momento deve ser o colapso de suas economias globalmente, que culminará com todas 

as ações militares planejadas contra o seu povo. Infelizmente para esse tipo de ação social não há como intervir, 

estaremos observando as consequências para tentar minimizar os efeitos gerados por eles, com equipamentos 

especiais para fornecer energia e alimentos às regiões mais afetadas e isoladas. de vocês também, porque a 

tensão na aura do planeta está mostrando que os eventos estão prestes a acontecer em sequência. Vou mantê-lo 

informado sobre a sequência de eventos até a próxima reunião. Que a força e a esperança estejam presentes em 

seus corações e mentes. 

 

Vídeo 100  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo centésimo - 22 de abril de 2013. 

- Amigos, reunindo muitas questões do passado para mim, decidi fazer uma dissertação sobre as principais 

questões dessa reunião. 

- Tive a oportunidade de ver um plano dos Arcturianos para uma descontaminação completa e completa dos 

oceanos do mundo. O plano é bastante detalhado e removeria todos os objetos e partículas derivados do petróleo, 

como plásticos e óleos. Os materiais orgânicos biodegradáveis não serão levados em consideração, como madeira, 

aço, etc. O plano de retirada colocaria esse material em qualquer área desértica da superfície provisoriamente até 

o planeta ter uma descarga portal nos próximos anos. Esse local receberia bilhões de toneladas de resíduos, 

formando uma cadeia de montanhas com mais de um quilômetro de altura. A retirada também incluiria produtos 

como a dissolução de elementos radioativos, metais pesados e outros produtos químicos tóxicos que devem estar 

https://www.youtube.com/watch?v=R8CfyhSCJs4&index=33&list=PL8A4AFC31679E94B9
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contidos em grandes recipientes no mesmo local escolhido. O plano Arcturiano é extremamente complexo, com 

campos de energia interagindo diretamente com as águas oceânicas e envolve tecnologia totalmente 

desconhecida para mim, porque são altamente especializados em oceanos e biologia marinha. Se este 

procedimento for aprovado para implementação pela Comunidade Galáctica em algum momento no futuro, todo 

esse movimento será feito em apenas um dia. Penso que este plano responde a muitas perguntas sobre 

descontaminação radioativa e mostra como isso pode ser feito em poucas horas. O planeta deve estar na hora 

certa para que isso aconteça, e eu não tenho idéia de quando isso acontecerá ainda. Penso que este plano 

responde a muitas perguntas sobre descontaminação radioativa e mostra como isso pode ser feito em poucas 

horas. O planeta deve estar na hora certa para que isso aconteça, e eu não tenho idéia de quando isso acontecerá 

ainda. Penso que este plano responde a muitas perguntas sobre descontaminação radioativa e mostra como isso 

pode ser feito em poucas horas. O planeta deve estar na hora certa para que isso aconteça, e eu não tenho idéia 

de quando isso acontecerá ainda. 

- Outro plano fantástico, devido aos pleiadianos, eles podem desativar todas as usinas nucleares, inclusive 

interromper a emissão de elementos radioativos usados descartados, também em um único dia útil, exceto que 

esse plano será executado apenas na hora certa também. 

- Sobre energia, alguns de vocês acreditam que as pirâmides antigas voltarão a trabalhar para fornecer energia, 

mas essa é uma tecnologia antiga, o equipamento atualmente diminuiu bastante em tamanho e material. As 

pirâmides foram construídas com base no material disponível no planeta, e para que pudessem tirar proveito e 

concentrar comprimentos de onda cósmicos, tinha que ser gigantesco. Hoje fazemos o mesmo com pequenos 

equipamentos feitos de materiais especialmente sintonizados com os comprimentos de onda recebidos pelo 

planeta em questão. Com o tempo, esses equipamentos estarão disponíveis para as sociedades do planeta. 

- Sobre as várias questões sobre raças humanóides como você, que esperam uma possível abertura do planeta, as 

esperadas por quem construiu várias cidades vazias, são boas raças e podem ajudar com muita tecnologia na 

manutenção do planeta como um todo . Eles planejam transferir algumas colônias que atualmente vivem em 

lugares com muitos problemas para morar aqui, pois o planeta mudou de nível e sua sociedade será filtrada por 

elementos naturais, configurações sociais e pelo processo de reencarnação. Mas não se preocupe, todo esse 

movimento de imigração será supervisionado pela Comunidade Galáctica, e não será permitida supremacia racial 

ou tentativa de controlar o planeta por qualquer etnia local ou nova instalada aqui no planeta. 

- Um novo tipo de troca ajudará o equilíbrio do seu planeta. Como exemplo de relacionamento interplanetário, se 

seus amigos usam muita madeira para seus edifícios e aparelhos, existem grandes planetas que são usados 

apenas como áreas de reflorestamento e você pode negociar essa madeira com raças especializadas nessa área, 

qualidades de madeira nunca vistas por você antes. Isso deixaria sua natureza em paz, consistente com as 

inúmeras raças de animais e insetos que usam suas florestas nativas. Este é apenas um pequeno exemplo de como 

o planeta poderia se beneficiar do comércio com outras sociedades. Muitos tipos de plantas podem ser 

introduzidos em suas culturas, alimentos com qualidade muito melhor que podem ser usados e também fornecidos 

a outras sociedades para compensar sua demanda por tecnologia e outros insumos. 

 

- Sobre os eventos atuais, tudo o que foi dito na última reunião é válido, até você pode notar diferentes nuances 

de cores em seu céu em diferentes latitudes durante a passagem mais crítica do sistema solar pela grande nuvem 

de energia cósmica. 

- Todos os ataques terroristas isolados, ocorridos neste cronograma final, têm apenas duas razões principais; a 

desestabilização da ordem civil regionalmente e desviar a atenção do público para os movimentos militares que 

estão sendo realizados nessas nações. Esses eventos são orquestrados para justificar a adoção de medidas que 

culminarão na submissão total e completa da sociedade, implementando atos de exceção por seus governos. Sua 

economia está sendo finalizada para a adoção de um sistema diferente de controle monetário por suas elites; 

portanto, fique atento a essas falsas bandeiras e tente observar o que está acontecendo nos bastidores desses 

teatros armados por elas. 
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- Você se lembra do que eu disse há muito tempo sobre os dois planetas faria todo mundo não encarnar mais em 

seu planeta? Bem, as colônias nesses dois planetas estão indo bem e crescendo muito rapidamente. É incrível a 

rapidez com que elas desenvolvem colônias quando recebem seres desencarnados em condições muito mais 

avançadas tecnologicamente. É o poder da informação subconsciente que leva a invenções e soluções para 

problemas com extrema rapidez. Não lamente por aqueles que deixam seu planeta sem atingir o nível; eles 

nascem em lugares com todas as condições favoráveis ao desenvolvimento de suas consciências. Nada acontece 

por acaso, tenha sempre certeza disso. 

- Amigos, muitas perguntas que insistem em voltar, não serão respondidas novamente, já foram totalmente 

respondidas nos últimos dois anos. CB organizou textos, da melhor maneira possível, para seus amigos 

interessados no assunto, que leiam com calma e atenção para entender tudo o que foi dito e tudo o que houve 

mudanças nos eventos desse caminho até agora. Por favor, antes de fazer perguntas, tente ler com mais atenção 

o que foi dito, isso tornará mais produtivo qualquer nova conversa. 

Video 101  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e um - 13 de maio de 2013. 

CB obs .: - Amigos, nesta reunião preparei perguntas que estavam representando muitos pedidos em algum 

momento.  

Q - Temos algumas fotos dos seres que chamamos de "pé grande" usando uma espécie de macacão de voo, você 

poderia nos contar algo sobre esse fato estranho? 

- Como eu te disse há algum tempo, algumas criaturas foram colocadas aqui, apenas em caráter experimental. 

Esses seres que você pode vê-los vestidos são uma versão intelectualmente mais desenvolvida dos nativos 

deixados aqui há muito tempo. Eles estão realocando muitos dos indivíduos que estavam sendo protegidos pela 

raça chamada por vocês "caminhantes noturnos" (Zigs). Os habitats dessas criaturas estão desaparecendo 

rapidamente no planeta Terra, e todos serão realocados para outros sistemas. O planeta passará em pouco tempo 

por grandes mudanças e suas sociedades restantes serão redistribuídas dentro do novo contexto. 

Q - Temos humanóides na Terra que vivem nos oceanos e adaptados à vida na água? Sereias? 

- Oh, bem, essa era uma conexão permitida apenas aos Arcturianos, mas já sabemos que muitos de vocês já viram 

essa raça de humanóides que vivem com você no planeta desde os tempos antigos. Seu governo mantém alguns 

deles vivos em cativeiro por um longo tempo. É uma raça humanóide antiga que foi trazida para cá quando sua 

atmosfera se tornou mais estável e as águas de seus oceanos não são mais venenosas para espécies de 

mamíferos. Eles respiram ar como golfinhos e são tão inteligentes quanto você, apenas não têm as mesmas 

prioridades e não têm as mesmas necessidades materiais. Eles são muito mais objetivos e simples, pois seus 

indígenas se comportam nas florestas, tirando da natureza apenas o necessário para viver. Essas raças tendem a 

viver em oceanos de planetas, onde coexistem muito pacificamente com colônias arcturianas. Com a poluição 

seqüencial dos teus mares, inevitavelmente, você começará a ter mais contatos, pois está sendo afetado pelas 

adversidades físicas / químicas fornecidas por você. Alguns grupos já são transferidos para outros lugares fora da 

Terra, mas outros se recusam a abandonar seu habitat aqui. Eles podem usar os mamíferos inferiores, como 

baleias, golfinhos e botos como animais de estimação, ensinando e treinando-os para várias funções em suas 

vidas diárias. 

Q - Nossos cientistas estão confusos com a chamada declinação "aquecimento global" até o final de 2011 e 

tiveram um fim. Esse fenômeno tem alguma relação cósmica? 

- Como você pode relatar, quando os krulianos destruíram o chamado "cometa Elenin", eles começaram a mudar a 

trajetória e o atraso do sistema solar Nibiru, que estava causando aquecimento excessivo do planeta com sua 

aproximação direta. Com a remoção e retardamento gradual do sistema Nibiru, as temperaturas atmosféricas da 

https://www.youtube.com/watch?v=hPFXdn0WUyc&index=34&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Terra deixaram de subir. O aumento da temperatura atmosférica nunca foi devido às emissões de gases de efeito 

estufa, como foi anunciado por seus cientistas na época. Essa foi uma jogada política para tentar distribuir apenas 

responsabilidades. 

Q - O que você poderia nos dizer sobre a teoria dos campos magnéticos em forma de tigela nas partículas da 

matéria, na luz e no cosmos? 

- Bem, nos fundamentos da matéria, na terceira dimensão, os requisitos são a existência de diferenças potenciais e 

campos magnéticos opostos em cada partícula. Existem campos magnéticos que você chama de polaridade 

"norte" e "sul", mas, na realidade, são magnetismos opostos, dois campos de magnetismo oposto separados, 

interagindo na mesma partícula que um. Eles podem até ser separados por processos quânticos para serem 

usados como unidades "unipolares", usadas para interagir com os campos gravitacionais de planetas e sistemas e, 

assim, permitir o movimento de naves espaciais e uma infinidade de outros veículos. A luz é um material de 

partículas que viaja como energia em uma forma de onda. Em outras palavras, as partículas que você conhece 

como "fóton" podem ser "rearranjadas quantumly" para compor qualquer tipo de matéria no universo. 

Dependendo da densidade da matéria em questão, serão necessários mais ou menos fótons para sua formação 

reorganizada. Em resumo, tudo no universo foi formado com luz. Mas é uma realidade que deve fazer mais 

sentido nas próximas etapas que você passará pelo seu desenvolvimento. 

Q - Você falou sobre isso antes, mas poderia nos dizer algo mais detalhado sobre como viajar em buracos de 

minhoca? 

- O que vocês chamam de buracos de minhoca não são buracos reais na matéria escura do espaço, são o resultado 

da interação de campos unipolares de uma nave espacial através de todos os elos vetoriais de forças 

gravitacionais existentes na região para a qual pretendem transferir. Quanto mais planetas e sistemas existirem 

na região, maior a velocidade dessa transferência, pois o campo pode interagir com a potência máxima disponível 

na espaçonave. Os sistemas de controle da espaçonave fazem o mapa das interações dependendo da rota e 

fornecerão todas as especificações do tempo de viagem para o destino desejado. O sistema usa esses vetores para 

contornar a liberação de todos os feixes magnéticos gravitacionais correspondentes com polaridade oposta à 

polaridade de interação do vetor alvo, é como se cada um desses vetores literalmente puxasse a nave na direção 

resultante da interação dos vetores gravitacionais capturados à frente dessa posição naquele instante de 

passagem. Como você pode ver, o sistema de navegação da sonda precisa ter uma capacidade de processamento 

muito grande para lidar com a navegação magnética em tempo real. Ou seja, cada nave espacial abre seu próprio 

caminho. Sua teoria de que um túnel é de alguma forma ativado e permanece aberto para a passagem de muitas 

naves espaciais é um conceito errado. Esse "túnel" ou "buraco de minhoca" é criado durante a passagem da 

espaçonave, não antes e depois desaparece, essa trilha de interação magnética dura apenas alguns segundos. O 

portal é uma tecnologia diferente, tem que haver entrada e saída adequadamente ajustadas para que as naves 

espaciais sejam transferidas. É como um espelho de dupla face, que está em um portal pode ser transferido 

instantaneamente para o portal correspondente, independentemente da distância. Os portais funcionam apenas 

em pares e as unidades devem ser fisicamente instaladas nos dois locais em questão. De um portal mais próximo, 

os naves viajam por seu próprio "tunelamento" gravitacional para trazer o material necessário para a instalação 

física de um novo portal. Atualmente, portais são usados para grandes distâncias e túneis gravitacionais para 

alternar entre os sistemas solares a seguir ou viajar dentro dos sistemas solares. trazer o material necessário para 

a instalação física de um novo portal. Atualmente, portais são usados para grandes distâncias e túneis 

gravitacionais para alternar entre os sistemas solares a seguir ou viajar dentro dos sistemas solares. trazer o 

material necessário para a instalação física de um novo portal. Atualmente, portais são usados para grandes 

distâncias e túneis gravitacionais para alternar entre os sistemas solares a seguir ou viajar dentro dos sistemas 

solares. 

Q - Como a questão não pôde ser respondida, como são as previsões de mudanças no planeta? 
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- Todas as previsões e avisos das duas últimas conversas são válidas. Como você notará, as mudanças físicas no 

planeta estão se acelerando e finalizando os planos de suas elites. Sua vida selvagem está sofrendo muitas perdas 

e o planeta será reestruturado em um novo equilíbrio biológico após todas as mudanças físicas planejadas para 

acontecer em breve. Os Krulianos, juntamente com o planeta Taus, estão fazendo um ótimo trabalho para 

minimizar os efeitos solares, mas não o suficiente para estabilizar o planeta durante essa passagem do sistema 

pela nuvem de energia cósmica. 

Existem alguns mapas mostrando áreas seguras e áreas que seriam inundadas após a inversão dos polos; esses 

mapas podem ser usados como referência? 

- Olhe, esses mapas mostram áreas de altitude mais baixa em relação ao nível do mar, mas essas referências são 

atuais, quando os continentes realmente passam para um novo reposicionamento, essas referências anteriores 

não são mais válidas. Novas porções da crosta podem emergir do fundo do mar e outras afundam completamente 

durante o processo de rearranjo. O uso de tais mapas não é uma referência válida de forma alguma. 

- Vou mantê-lo informado das principais mudanças que estão prestes a acontecer, mas fique atento a desastres 

naturais falsos que estão sendo planejados intensamente por seus militares em todos os pontos-chave do planeta. 

 Vídeo 102  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e dois - 26 de junho de 2013. 

Obs .: - Este vídeo é uma atualização das informações dos principais eventos em andamento.  

- Respondendo perguntas sobre um grande corpo celeste fotografado em muitos lugares próximos ao seu Sol, que 

aparece na mídia secundária, alguns são reais, não falsos. Por alguns ângulos específicos e de regiões específicas, 

você pode ver o planeta Taus refletindo a luz ao lado do sol. Como eu disse antes, a Taus mantém uma posição 

próxima ao sol para evitar muita influência nas órbitas do planeta do sistema solar. Nibiru não será visto ao lado 

do sol, este é um erro que a maioria espera ... Para deixar claro, Nibiru aparecerá longe do sol, em outro 

quadrante, como um segundo sol, mas com posições totalmente diferentes para o nascer e o pôr do sol. 

- A vegetação começará a mudar o comportamento em todo o planeta porque está recebendo uma forte 

influência energética da grande nuvem de energia que está abraçando o sistema solar, como eu lhe disse antes. 

Você verá muitas coisas estranhas nestes tempos reais. O planeta estabilizará suavemente a frequência para seus 

novos parâmetros. 

- O planeta está prestes a sofrer o maior evento da área social, pois suas elites estão programando a conclusão do 

despovoamento para este ano. Segundo um relatório Pleiadeans, o índice da população já inoculada com 

nanocomponentes chega a 70% e a agenda pode ser iniciada a qualquer momento. Esses nanocomponentes 

atuam no sistema nervoso central. Ainda de acordo com o relatório, a ativação nos centros urbanos será feita via 

redes móveis, pois em cada estação base o rádio é um dispositivo instalado que é acionado para emitir a 

frequência necessária para ativar nanocomponentes na região ao seu alcance. Este dispositivo foi instalado como 

parte do sistema digital, quando as bases de rádio analógicas foram substituídas pelos sistemas digitais TDMA, 

CDMA e GSM, como um dispositivo esperado "para uso militar de emergência". Outra maneira que será usada 

para a ativação de nanocomponentes são os computadores conectados pelos chamados roteadores sem fio, pois 

esses sistemas já possuem um transmissor de frequência que será ativado regionalmente pela Internet. Esses 

nanocomponentes têm vários códigos de frequência para ativação e, com a ajuda de amostras coletadas pelos 

Plêiades, todos esses códigos foram decifrados e podem ser escaneados e neutralizados pelas frotas vigilantes do 

planeta à medida que recebem ordens da Comunidade. Galáctica. Em outras palavras, uma extinção em massa 

não poderá ser executada como planeje suas elites. Esses nanocomponentes têm vários códigos de frequência 

para ativação e, com a ajuda de amostras coletadas pelos Plêiades, todos esses códigos foram decifrados e podem 

ser escaneados e neutralizados pelas frotas vigilantes do planeta à medida que recebem ordens da Comunidade. 

Galáctica. Em outras palavras, uma extinção em massa não poderá ser executada como planeje suas elites. Esses 

https://www.youtube.com/watch?v=dkTIhGFc5f8&index=35&list=PL8A4AFC31679E94B9
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nanocomponentes têm vários códigos de frequência para ativação e, com a ajuda de amostras coletadas pelos 

Plêiades, todos esses códigos foram decifrados e podem ser escaneados e neutralizados pelas frotas vigilantes do 

planeta à medida que recebem ordens da Comunidade. Galáctica. Em outras palavras, uma extinção em massa 

não poderá ser executada como planeje suas elites. 

- Estou revelando isso a você neste momento porque, como é impossível e ineficaz para suas elites, tente substituir 

os nanocomponentes já existentes em todo o planeta por outros, pois, de qualquer maneira, descobriríamos os 

novos códigos. A única maneira de impedir a ativação de nanocomponentes em seu corpo sem a nossa ajuda é em 

áreas onde os sinais ou roteadores de telefones celulares não conseguem alcançar ou ser isolados em locais 

subterrâneos onde os telefones celulares estão completamente fora de serviço ou, pelo menos, desconexão da 

energia de uma região inteira para impedir a ativação de dispositivos. Se você tem notícias de "epidemias 

estranhas" acontecendo em cidades próximas, tente se refugiar em um isolamento que bloqueie completamente 

os sinais do telefone celular por pelo menos 48 horas. Existem duas maneiras de saber quando sair do abrigo, 

quando a energia estiver completamente desligada na região e tendo acesso a uma bateria de câmera externa 

operada, para ver o que está acontecendo porque, após desativar o sinal e a energia, as forças militares devem 

entrar na região para iniciar a limpeza. Evite ser exposto a essas "forças militares" a qualquer custo. 

- Ainda de acordo com este relatório, as áreas costeiras do mundo que concentram a maioria das pessoas serão 

alvo de novas tecnologias adicionadas ao sistema HAARP para "apressar" eventos nas áreas de contato de placas 

tectônicas, além de milhares de toneladas de explosivos já instalado em pontos estratégicos para acelerar a 

atividade vulcânica. 

Como você pode ver, muita coisa está sendo preparada por eles, mas muitas atitudes serão tomadas pela 

Comunidade Galáctica neste momento. Portanto, observe os sinais que serão reconhecidos pelos mais preparados 

e todos os voluntários podem ser contatados a qualquer momento para ajudar essas providências. Acreditamos na 

sobrevivência da raça humana no planeta Terra e faremos de tudo para salvar as sociedades remanescentes 

desses "agentes de destruição e poder concentrador" representados por sua atual "elite". 

- Como você também pode verificar facilmente observando os céus de que o movimento de naves espaciais está 

aumentando, você pode rastrear e registrar muitas delas com equipamentos simples, e isso ajudará você a provar 

para aqueles que se recusam a concordar com a nossa presença aqui para esteja mais preparado para um possível 

contato de irmãos fora do espaço. 

- Os pólos geográficos começaram a mover suas posições seguindo os pólos magnéticos, ou seja, o planeta está 

declinando fisicamente seu eixo para uma nova posição de equilíbrio, e isso fará com que as mudanças climáticas 

sejam cada vez mais radicais em certas regiões. Comportamentos totalmente aleatórios, denso nevoeiro, 

estranhas formações de nuvens, grandes tempestades, entre outras manifestações da natureza. Permaneça firme, 

portanto tudo passará e as sociedades se familiarizarão com a nossa ajuda. A quantidade de criaturas de nível 1 e 

zero mais criaturas do planeta é de 22%, por isso será uma sociedade viável fazer parte da Comunidade Galáctica 

como um novo membro muito em breve. 

- Respondendo perguntas sobre o cometa chamado ISON, não tem nada a ver com o cometa destruído Elenin, faz 

parte de vários objetos grandes que precedem o sistema Nibiru e está sendo escoltado por Krulianos, mas eles não 

têm instruções para mudar sua rota ou para interferir nos eventos. 

Com relação a períodos de 26 milhões de anos de extinção da vida na Terra definidos por seus cientistas, está 

correto, mas nunca houve extinção total da raça humana no planeta em nenhuma dessas ocasiões. Você pode 

identificar facilmente sistemas de cavernas e labirintos subterrâneos que foram usados em várias ocasiões em que 

o planeta passou por períodos de grandes dificuldades. Todos esses complexos foram construídos nesses tempos 

com a ajuda de amigos do espaço. Desta vez, não será diferente, apenas novas tecnologias serão usadas como 

campos de força de proteção, entre outros. 
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- Não confunda essas descrições de fatos reais com meditação, se você não conhece os fatos, porque a maioria de 

vocês foi deixada de fora pelos líderes que sempre reverenciou e manteve no poder. Criado em uma atmosfera de 

falsa segurança e ignorado pelos fatos, você acaba entregando seus destinos diretamente nas mãos deles. 

 - Fiquem bem, meus amigos, e estejam certos de que muito está sendo feito para protegê-los e aliviar esses 

tempos difíceis que o planeta Terra terá que passar até a completa estabilização. 

Vídeo 103  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e três - 17 de julho de 2013. 

- Dadas as muitas perguntas geradas pela última reunião, este é um vídeo com informações adicionais. A ativação 

dos nanocomponentes pelas frequências emitidas em seus sistemas de telefonia celular está sendo monitorada 

por sondas pleiadianas que já estão posicionadas estrategicamente para detectar os códigos de ativação que já 

são conhecidos. Os nanocomponentes levam algum tempo para se organizar e alcançar seus "locais de trabalho, 

para que haja tempo para um bloqueio. Os nanocomponentes só podem ser desativados após serem devidamente 

ativados; caso contrário, são elementos totalmente inertes. De qualquer forma, o aviso fornecido na reunião 

anterior, o objetivo é conscientizar seus amigos sobre os eventos planejados por seus governos.Os 

nanocomponentes devem ser desativados a tempo, mas, de qualquer forma, você deve estar atento a qualquer 

anormalidade que possa ser iniciada. 

- Perguntas sobre poluição ambiental, como a radiação de Fukushima, ela se espalhará sem controle por mais 

algum tempo. Desde o ano passado, seus governos relataram "substituir e desativar" usinas atômicas, mas nada 

foi feito; no entanto, a produção e instalação de novas unidades estão em expansão, incluindo armadilhas 

flutuantes, como as usinas atômicas que estão sendo construídas hoje. Os pleiadianos ordenaram que não 

interferissem mais com essas plantas, limitados a neutralizar o uso de tentativas de destruição em massa. A raça 

humana está provando que você não quer ajuda, a grande maioria não se importa ou não está interessada nos 

problemas, ainda não alcançou a maturidade necessária e, desta vez, o término desta colônia para uma raça 

reconhecida acontecerá de maneira sofrida. que o normal. A sujeira será limpa somente quando a corrida restante 

no planeta estiver madura e ansiosa por ajuda para sobreviver, finalmente entendendo todas as más decisões 

tomadas anteriormente. Seu povo não tem a iniciativa de forçar seus líderes a tomar as "medidas corretas" e isso 

mostra uma falta de maturidade da massa de suas sociedades. Entenda que a Comunidade Galáctica não irá e não 

deve interferir nesses assuntos até que você prove sua viabilidade como raça. Desastres naturais são uma coisa, a 

omissão da população em relação a seus líderes é outra. Todos nós aqui temos diretrizes de trabalho definidas 

para não interferir em certos assuntos, apenas os 'eventos naturais de grande magnitude' e em tentativas diretas 

de eliminação em massa de tuas etnias pelas elites dominantes, como armas nucleares, 

- Então, a lição será difícil, mas você terá que conviver com a poluição dos oceanos pela radiação de Fukushima e 

de outros que estão por vir, além de óleo e lixo. Apenas passando as necessidades, suas sociedades irão agir de 

maneira mais consciente, e esse período de grande necessidade já está começando em todo o planeta. Entenda 

que, se você fizer o trabalho escolar de seus filhos, eles nunca aprenderão realmente nada. Portanto, se o 

desenvolvimento da consciência de suas sociedades exigir sofrimento, esteja preparado para mudar o mais rápido 

possível. Se você está lendo isso, é porque está mais acordado do que a maioria, e depende de pessoas como você 

tentar abrir os olhos de outras pessoas que não estão vendo nada além de seus narizes ou bolsos. 

- Alguns estão perguntando sobre a desativação atual do sistema HAARP, essa foi uma medida tomada pelo seu 

governo para retirar totalmente a atenção dessa arma de manipulação ambiental. Os Arcturianos desenvolveram 

um sistema para neutralização desse sistema e desativaram a rede em várias ocasiões para mostrar sua 

ineficácia. Muitos recursos que poderiam literalmente beneficiar seu povo foram e estão sendo jogados fora pelo 

seu governo em iniciativas facilmente controláveis por nós. Os Arcturianos também estão monitorando algumas 

erupções que podem causar tsunamis em fendas oceânicas profundas, que podem ser vistas por seus satélites 

como este, possivelmente um dos muitos que estão acontecendo na junção tectônica no Oceano Atlântico. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWPr7BrIk9w&index=36&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Com relação às várias perguntas sobre o sistema Nibiru, posso dizer que o planeta sentirá sua abordagem em 

breve, mas o planeta Taus está tentando minimizar as conseqüências do centro de aquecimento e rotação da 

Terra no momento da maior tangência de influências.  

- A aventura da raça humana no planeta Terra sofrerá mudanças em breve. Com o desenvolvimento da 

conscientização, surgem mudanças no DNA, que liberam mais recursos em seus cérebros, como maior percepção e 

possibilidades de comunicação telepática. Não importa 'quais regiões do cérebro' serão responsáveis por essas 

mudanças, porque as mudanças terão efeito no nível quântico muito mais do que físico, é muito mais complexo 

que isso. Lembre-se de que a mente controla o físico, e não o contrário, e a mente é pura energia quântica agindo 

sobre o assunto. 

- Amigos, quando estiver pensando em Deus, pense nos seus amigos que provavelmente estão na quarta 

dimensão, aguardando a oportunidade de voltar ao assunto da terceira dimensão. Tente se concentrar em seus 

amigos e entes queridos, nem mesmo se lembrando daqueles que estavam com você em vidas passadas. Muitos 

de seus amigos que o conheceram nesta ou em outras formas de realização, podem estar lá para sentir sua 

vibração porque eles conhecem você, eles podem reconhecê-lo e boas vibrações podem retornar a você. Eles estão 

muito mais perto de você para interagir, é como você tenta pedir ajuda, apenas aqueles que estão mais próximos 

de você podem ouvir seu pedido de assistência e podem até passar sua mensagem a uma distância muito maior 

do que você pode alcançar sozinho. 

- Fique bem meus amigos, tentem tirar suas dúvidas sobre os textos de nossas reuniões anteriores; estarei por 

perto para lhe fornecer informações sobre qualquer mudança imediata para você que esteja preparado para 

ajudar os outros. 

 

MENSAGEM EXTRA de 18 de agosto de 2013: 

Amigos, fiz uma pergunta a Mythi sobre o cometa ISON e esta foi a resposta: 

Q - Mythi, existem várias dúvidas sobre a natureza e a forma do cometa ISON, você poderia nos contar mais 

informações sobre isso? 

“- Bem, lembre-se de quando eu lhe disse:" Respondendo perguntas sobre o cometa chamado ISON, não tem nada 

a ver com o cometa destruído Elenin, faz parte de vários objetos grandes que precedem o sistema Nibiru e está 

sendo escoltado por krulianos. mas eles não têm instruções para mudar de rota ou interferir nos eventos ". 

Note que eu não mencionei "cometa" ou "asteróide", eu disse, "objetos", fui muito claro sobre isso. Como essas 

informações estão se consolidando, posso dizer que esses "objetos" não são um "cometa" e não se comportarão 

como um cometa orbitando o Sol. Eles são controlados, são enormes naves espaciais que farão parte de um 

grande plano de ação para o desenvolvimento das civilizações nível 1. Eles completaram uma missão em um 

sistema próximo e estão caminhando para isso, que está em processo de um profundo rearranjo. Os krulianos 

estão coordenando todas essas mudanças em conjunto com a passagem do sistema Nibiru e o reposicionamento 

final do planeta Taus. ” 

- // - 

Eu acredito que os astrônomos de plantão devem mostrar os eventos, vamos esperar por essas possíveis 

revelações ao público. 

Felicidades! 

CB 

fonte:  
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http://hla.stsci.edu/cgi-

bin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W 

 

 

http://hla.stsci.edu/cgi-bin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W
http://hla.stsci.edu/cgi-bin/display?image=hlsp_ison_hst_wfc3_130430_f606w_v1&autoscale=&title=Ison+130430+WFC3+F606W
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Vídeo 104  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e quatro - 15 de setembro de 2013. 

Obs .: - Queridos amigos, sei que já estamos há muito tempo sem postagens, mas Mythi esteve novamente fora 

do sistema, cuidando de emergências que não a nossa. 

A seguir, informações após sua frota retornar ao nosso planeta. 

- As informações atuais devem ser muito subjetivas, pois qualquer informação relevante pode alertar as forças de 

tuas elites para preparar e mudar seus planos. Há uma expectativa de observadores pleiadianos em relação aos 

conflitos "teatrais" que devem ser desencadeados por suas elites para causar a reação em cadeia que planejam, 

para que haja uma redução da população no planeta. As forças de seus governos já estão posicionadas para 

desencadear o caos econômico e social a qualquer momento. 

- Lembrando que o planeta Terra está prestes a finalizar sua estabilização até o início do ano. Brumas estranhas 

causadas pela interação da manta de aquecimento no planeta, devido ao aumento da radiação incidente e ao 

atrito causado pelo movimento tectônico, impedirão que a grande maioria pareça eventos mais definitivos no 

sistema solar. A sonda "impacto profundo" enviada especialmente pelo seu governo para filmar e analisar o 

pseudo "cometa" ISON foi declarada morta, mas apenas "para o público". A sonda de que seu governo continua 

orbitando o planeta Marte, sem mencionar o grande telescópio montado na cidade marciana de reptilianos 

humanos localizada na Cratera de Hale, não publicará fotos ou filmagens do ISON, porque elas não querem que 

você veja a realidade de Marte. eventos. O evento "ISON" marcar o início da conclusão da estabilização do 

sistema solar como um todo e o planeta Terra terá que se ajustar fisicamente ao sistema. A crosta estará se 

movendo e aumentando seu diâmetro em aproximadamente 5%, o que causará grandes mudanças climáticas e 

cataclismos até o final desse movimento. O sistema "Nibiru" fará parte dessa influência estabilizadora nos 

próximos meses, assim como o planeta Taus. O seu "Sistema de detecção de cercas espaciais" estará desativado 

para não vazar informações, porque este sistema possui um grande número de setores conectados e eles não 

querem arriscar. o que causará grandes mudanças climáticas e cataclismos até o final deste movimento. O sistema 

"Nibiru" fará parte dessa influência estabilizadora nos próximos meses, assim como o planeta Taus. O seu 

"Sistema de detecção de cercas espaciais" estará desativado para não vazar informações, porque este sistema 

possui um grande número de setores conectados e eles não querem arriscar. o que causará grandes mudanças 

climáticas e cataclismos até o final deste movimento. O sistema "Nibiru" fará parte dessa influência estabilizadora 

nos próximos meses, assim como o planeta Taus. O seu "Sistema de detecção de cercas espaciais" estará 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb8x6GNgAFA&index=37&list=PL8A4AFC31679E94B9
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desativado para não vazar informações, porque este sistema possui um grande número de setores conectados e 

eles não querem arriscar. 

- Preocupe-se mais com seus governos criando obstáculos para impedir sua sobrevivência do que com os eventos 

do cosmos. Se o seu governo não quiser ajudá-lo, tente garantir que eles não o atrapalhem na sua tentativa de 

sobrevivência. Seus animais estão morrendo em grandes proporções e toda a cadeia alimentar de seus oceanos 

está se deteriorando. Muito tem que ser feito depois que toda a poeira assentar após a estabilização do planeta. 

Você receberá ajuda, na medida do necessário, para reconstruir a nova sociedade marcada na nova frequência do 

planeta. Essa assistência inclui descontaminação física e correções dos problemas de saúde causados pela força de 

venenos perpetrados por suas elites nas últimas décadas na população do planeta. Temos a tecnologia para 

reverter todos esses processos físico-químicos. 

- Respondendo indiretamente a várias perguntas, esteja atento às mensagens faladas provenientes de falsos 

representantes de raças como Plêiadeus, Arcturianos ou qualquer outro vinculado à Comunidade Galáctica. 

Nenhuma dessas raças tem representantes "tipo porta-voz" no planeta Terra, portanto, qualquer pessoa que 

esteja falando ou enviando mensagens em nome dessas raças não é uma pessoa séria. Nenhum dos Plêiadeios ou 

outras raças que estão trabalhando disfarçados em sua população dariam qualquer entrevista ou declaração 

pública sem as devidas permissões. 

- Como eu disse anteriormente, existem várias grandes bases subterrâneas de várias raças distribuídas pela crosta 

do planeta ou mesmo sob os oceanos, e na superfície existem algumas cidades que podem ser completamente 

camufladas por campos de força, localizados em grandes florestas e áreas montanhosas inóspito. Esses locais 

serão de grande ajuda e proteção em tempos de reconstrução da nova sociedade do planeta. 

- Confirma-se que 22% da população da Terra está acordada o suficiente para entrar no novo estado de 

consciência necessário para viver em uma sociedade de nível um. Com base no fato de você ter sofrido uma 

desinformação e doutrinação sistemática por parte de suas elites, esse número é significativo para a Comunidade 

Galáctica. Tente não se concentrar exclusivamente em suas religiões, mas tente aumentar seu poder de 

contemplação em relação ao universo como uma única casa, onde você pode vir a viver em uma infinidade de 

planetas e sociedades, como parte de seu desenvolvimento através dos níveis de terceira dimensão. A iluminação 

de sua aura é composta de energia quântica acumulada, é uma simples adição ou subtração de energia positiva 

ou negativa gerada por suas ações, para seus irmãos e sua sociedade. Seu lugar na cadeia do desenvolvimento 

universal será definido pela quantidade dessa energia acumulada por você. Um lugar melhor ou pior depende 

exclusivamente de você. Ninguém o julgará, ninguém analisará suas habilidades ou seus pecados, somente você e 

você será seu próprio juiz. Quanto mais energia positiva você tiver, maior será sua aura e seus direitos ao escolher 

seu próximo nível de sociedade um para continuar seu desenvolvimento, você estará livre para incorporar em 

qualquer outro planeta, não apenas no planeta Terra, como foi imposto a você até agora. o nível zero. Tenha 

certeza de que a liberdade de escolha é conquistada; você não pode comprar ou receber como presente. Quanto 

mais energia positiva você tiver, maior será sua aura e seus direitos ao escolher seu próximo nível de sociedade 

um para continuar seu desenvolvimento, você estará livre para incorporar em qualquer outro planeta, não apenas 

no planeta Terra, como foi imposto a você até agora. o nível zero. Tenha certeza de que a liberdade de escolha é 

conquistada; você não pode comprar ou receber como presente. Quanto mais energia positiva você tiver, maior 

será sua aura e seus direitos ao escolher seu próximo nível de sociedade um para continuar seu desenvolvimento, 

você estará livre para incorporar em qualquer outro planeta, não apenas no planeta Terra, como foi imposto a 

você até agora. o nível zero. Tenha certeza de que a liberdade de escolha é conquistada; você não pode comprar 

ou receber como presente. 

- Amigos, acredito que nossa frota não deixará o planeta nos próximos meses, por isso estarei disponível para 

divulgar fatos relevantes nas proximidades de eventos importantes. Não posso fazer nenhuma comunicação com 

antecedência para não alertar seus governos a tomar medidas que possam se tornar esses eventos em bandeiras 

falsas. 
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Vídeo 105  

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e cinco - 17 de outubro de 2013. 

Q - Mythi, que notícias sobre o Ison? Como foi a interação com Marte e como deveria ser com a Terra? Como você 

está prevendo esses próximos meses? 

- Amigos, as notícias que temos são preocupantes. O Ison ainda não interferiu em Marte ou em qualquer outro 

planeta, está subjacente às órbitas e ao equilíbrio do sistema. O Ison não é um problema para o seu planeta; não 

se deixe enganar por uma expectativa de "destruição" gerada pelo teatro montado por seus governos. O fato de 

os governos terem desligado os sistemas de monitoramento faz parte do teatro destinado a distrair a atenção. Os 

problemas naturais de reestruturação que estão prestes a ocorrer estão diretamente ligados ao grande campo 

energético pelo qual o sistema solar está passando, liquefazendo as camadas centrais dos planetas causando 

mudanças magnéticas, o realinhamento dos eixos de rotação de acordo com o movimento dos planetas crosta e 

causando o crescimento da superfície previsto para esta fase real. Todos os planetas, incluindo o seu Sol, está 

passando por essa injeção de energia, acelerando os processos, como você para aumentar a tensão de uma 

lâmpada, para que fique mais quente e "acesa". O sistema Nibiru será visível, mas sua influência não é mais um 

problema pela distância que foi recalculada pelos krulianos em sua passagem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jDoqB3_M_SY&index=38&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Em questões sobre a Lua está mudando de posição, para justificar esse fato, a Lua está orbitando a Terra 

liderada pela força da gravidade no planeta. Se esse ponto de gravidade tangencial mudar com o movimento do 

núcleo da Terra para uma nova declinação, é claro que a Lua será forçada a seguir essa tangência. Isso pode 

causar, além da mudança de posição em relação à crosta terrestre, uma rotação na face da lua vista da Terra. 

- Muitos bilhões de objetos como cometas, asteróides e planetas menores estão gravitacionalmente presos ao 

sistema solar na Nuvem de Oort e no Cinturão de Asteróides entre Marte e Júpiter. Todos esses objetos também 

estão sendo muito afetados, causando descargas elétricas e jatos de gases que escapam de rachaduras e buracos 

que atuam como propulsão, causando seu movimento, colidindo um contra o outro e muitos serão atraídos pelo 

centro de gravidade do sistema que atinge seu sol e provocando grandes erupções solares. Em uma explicação 

muito simples, há um sintoma como quando você aquece o milho para fazer pipoca. Isso está causando muitos 

objetos em rota de colisão com os planetas do sistema, incluindo a Terra. Alguns desses objetos estão sendo 

monitorados, mas serão usados por seus governos para aumentar a anarquia que pretendem impor ao planeta 

como um todo. 
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- Sabemos que para cada objeto que capturamos em sua atmosfera, será um evento falso, pronto para causar 

estragos, plantado por seus próprios governos. Eles montaram o show, agora planejam apenas apagar a luz, para 
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começar. Você passará por uma grande sequência de eventos "planejados", adicionados aos eventos naturais que 

terão sucesso. 

- Esteja preparado para enfrentar os ataques de seus governos contra você, paralisando a economia global e 

removendo as necessidades básicas da população, como energia, água, alimentos e comunicações. Eles se 

aproveitam de eventos naturais sobre o crescimento dos aliados da crosta em objetos e emissões solares que 

chegarão à sua atmosfera para instalar o caos com a falência social. As decisões sobre a redução da população já 

são tomadas por todos os líderes de todos os países envolvidos, com exceção de alguns países do Oriente Médio e 

da Ásia. 

- Eles sabem que temos acesso a códigos de ativação de nanocomponentes por frequências celulares, portanto 

também tentarão métodos mais diretos, como vacinas e nanocomponentes com ativação por temporizadores. 

Evite qualquer tentativa de vacinação "tratamentos" ou abrigos por parte de seus governos. Eles têm que seguir 

os planos agora, porque os eventos já estão batendo no planeta. 

- Com relação à sua natureza, muitos animais ainda continuarão morrendo nos oceanos e em terra pela destruição 

premeditada de ecossistemas, envenenamento, radiação e falta de orientação magnética pelo enfraquecimento e 

alterações no campo geomagnético do planeta. O restante do alimento não será suficiente para manter as 

populações devido ao comportamento irregular da sua atmosfera. O sistema HAARP ainda está sendo usado para 

causar denso nevoeiro, redemoinhos e furacões. A intenção é causar o caos e administrá-lo pela força. Estaremos 

em modo de espera, quando chegar a hora de aparecermos abertamente e podermos ajudar comunidades 

abandonadas à sua sorte. 

- Não posso falar muito mais detalhes no momento para não interferir na sequência dos eventos, mas espero ter 

lhe dado uma idéia do que pode acontecer durante esta temporada. Depende de você estar sempre preparado e 

alerta para o isolamento dos planos de seus governos. A Comunidade Galáctica continuará pressionando os 

governos indiretamente por meio de contatos com os Plêiades, mas não poderá interferir nas decisões de seus 

governos sobre a economia ou o controle de suas sociedades. Pretendo avisar sempre que possível os eventos em 

tempo real. 

Vídeo 106 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e seis - 13 de novembro de 2013. 

- Amigos, como eu disse antes, o evento ISON realinhará a órbita de todos os planetas no sistema solar. Todo o seu 

movimento e influência serão equilibrados para causar os efeitos que o sistema precisa para finalizar a passagem 

para o nível um. O tempo dos ajustes finais de frequências e órbitas dos planetas do sistema solar está chegando 

rápido agora. As novas frequências que permitem à sua sociedade manter um nível de planeta um nesta nova fase 

serão harmônicas da frequência de vibração do seu Sol, que é apropriada para terminar esta sintonia. A alta 

atividade do teu sol deve fazer uma limpeza de frequências prejudiciais ao desenvolvimento da nova fase da 

consciência, mesmo que precise interromper muitas atividades atuais da sua sociedade. Tenha certeza de que 

tudo o que será necessário para esses ajustes finais não é nenhum tipo de punição, pelo contrário, é uma benção. 

Todos vocês que estão passando por essa nova música têm papéis importantes nesse processo, então estão aqui 

agora. Nos processos de desenvolvimento do universo não há coincidências, um copo para transbordar precisa de 

todas as gotas, é aquele que está faltando e não transborda. 

Esteja preparado para esta nova fase, as únicas situações que podem afetar as condições de vida de seu povo 

durante esse período são os atos de exceção causados pelo governo insalubre das cúpulas que governa seu 

planeta. Mas no final, quer eles o desejem ou não, tudo será estabelecido pelas leis do desenvolvimento universal. 

Sua cúpula de governos elitistas simplesmente convulsiona antes da morte. 

Algumas respostas para perguntas de muitos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qr-u-dx5X90&index=39&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Você não precisa se preocupar com quantos níveis um ou zero permanecerá no planeta. Este será um processo de 

seleção natural. Mesmo que seus governos eliminem populações inteiras em seu processo doentio de revolta, isso 

não mudará a formação da nova sociedade, com o renascimento dos "níveis um" no planeta. 

- Respondendo a algumas perguntas sobre Marte, a passagem do ISON não causou danos estruturais ao planeta, 

cidades e bases de operação sobreviveram porque eles mudaram seus campos de força. 

- Em Vênus, ou em seu planeta, o Sol será o maior responsável pelas mudanças, e o ISON será controlado por rádio 

para ajustar a frequência de vibração final do Sol e de todos os planetas do sistema para esta atualização. Pode 

não seguir a rota esperada pelos seus cientistas depois de passar pelo sol. 

- Como mencionei anteriormente, Taus será detectado em uma nova órbita fixa, e a nuvem de energia cósmica 

que circunda todo o sistema solar será responsável por milhares de meteoros perdidos que serão supervisionados 

pelos pleiadianos. 

- O sistema solar Nibiru passará pelo sistema para completar seu ciclo, mas sua influência não gerará cataclismos 

generalizados, os Krulianos estarão monitorando e direcionando essa passagem como faz há mais de um ano. 

- Cometas com caudas múltiplas são relativamente comuns, sua composição com materiais raros os faz reagir às 

ligações vetoriais de forças que se cruzam em sua jornada. As caudas representam reações a ligações vetoriais 

relacionadas a campos gravitacionais de outros corpos celestes que tentam interferir em sua trajetória. O ângulo 

entre as caudas varia de acordo com as distâncias dos objetos que estão influenciando seu caminho. 

- Caso a comunicação seja feita por satélites ou sem energia, você deve ter dispositivos de comunicação como 

mencionado anteriormente, que podem funcionar com baterias, mas mantenha-os desligados durante qualquer 

notícia de EMP emitida por seu Sol ou causada por seus governos. Mantenha este equipamento isolado e 

desconectado até garantir que eles possam ser conectados. Mantenha um telefone celular ou qualquer dispositivo 

eletrônico conectado para verificar se não será queimado antes de conectar o equipamento de comunicação 

principal. Os rádios são a única forma comum de comunicação que resta para manter as comunidades sabendo o 

que está acontecendo. Estaremos operando em várias frequências de VHF, UHF e ondas curtas, e podemos nos 

comunicar com aqueles que são capazes de escanear os canais para ouvir. 

- O caso da propagação da radiação no Japão é grave. Tuas elites realmente querem que isso aconteça, por isso 

não ofereceu ajuda ao governo japonês para ajudar no caso. É impressionante, mesmo para nós, observadores, a 

negligência de todas as suas principais nações com o fato. Esse já é um fator predominante para você realizar o 

planejamento de todo um cenário de redução de recursos e destruição do ecossistema. Entenda que só podemos 

intervir quando seus governos não são mais governos. Quando o planeta não tem governo, o que acontecerá 

quando suas elites se retraírem para escapar do resto da população, então sim, podemos assumir nosso papel de 

ajudar "os extraterrestres. 

- As colônias no "planeta um" que está recebendo terráqueos para situações de desenvolvimento anteriores à sua 

"meia idade", já estão com várias colônias em rápido desenvolvimento. Oitenta por cento dos desencarnados aqui 

renascem nessas novas colônias. Dentro de algumas centenas de anos, teremos outro planeta para ir ao nível um 

e, possivelmente, voluntários do nível 1 da nova sociedade da Terra que está começando, poderão participar para 

ajudar esse novo planeta em sua passagem também para o "nível um". Quanto aos outros vinte por cento dos 

desencarnados, renascem no segundo planeta e se integram às tribos "pós-neandertal". Isso levará alguns 

milhares de anos para passar para o nível um. 

Esses dois planetas são muito parecidos com a Terra e estão em outro sistema solar no mesmo quadrante em sua 

galáxia. Muito conveniente. O que posso dizer é que este sistema possui dezenove planetas e um sol de magnitude 

4 na escala que você usa. 

- Mesmo esses desastres causados pela manipulação atmosférica estão sendo programados por seus governos por 

meio de simples experimentos científicos. A grande maioria dos desincorporados dessas regiões, como ocorreu 
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recentemente nas Filipinas, renascerá no “planeta 1” como filhos de seus atuais habitantes. Eles estarão em uma 

localização muito boa e ficarão felizes com a nova oportunidade de desenvolvimento. 

- Vou me comunicar novamente, para que seja necessário informá-lo sobre os próximos passos. Seja bem todo 

mundo. 

 

 

RELATÓRIO ESPECIAL: Capitão Bill - novembro de 2013  

MAPAS DO GOOGLE 

Estou colocandoessa informação por curiosidade. Um tipo de espaçonave usado por Mythi há alguns anos foi 

fotografado em várias fotos pelo Google Maps em Mount Shasta, Califórnia, EUA. Segundo Mythi, esse tipo de 

sonda era muito popular há algumas décadas e ainda é usado por várias culturas de Andrômeda que visitam o 

planeta Terra. Segundo ele, este nave fotografado pertence a uma raça, bons amigos dele, que pertencem a uma 

colônia em Rigel Centaurs. São unidades científicas, trabalhando aqui por muitas décadas, pois também produz 

cientistas da Epsilon Boötis. 
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E seeles não tiraram essas fotos, abaixo estão os links para você navegar no site e ver a espaçonave por vários 

ângulos usando o Google Street View em maior resolução. Felicidades! CB 

LINK 1 LINK 2 

 

https://maps.google.co.uk/maps?q=mount+shasta&hl=en&ll=41.328196,-122.206249&spn=0.012617,0.01929&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Mt+Shasta&t=h&z=16&layer=c&cbll=41.328759,-122.20732&panoid=UH25qChSU1duZ5yjoOkYLw&cbp=12,202.12,,0,-40.75
https://maps.google.co.uk/maps?q=Mount+Shasta,+CA,+United+States&hl=en&ll=41.333956,-122.197772&spn=0.000788,0.001206&sll=54.976679,-1.660217&sspn=0.001705,0.002411&oq=Mount+Shasta&t=h&hnear=Mt+Shasta,+Siskiyou,+California,+United+States&z=20&layer=c&cbll=
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Vídeo 107 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e sete - 23 de novembro de 2013. 

- Este é um curtomensagem, fornecida para mantê-lo alerta. Estamos trabalhando juntos e desenvolvendo um 

plano de ação com a frota com naves de recuperação atonianos, sob o comando de Krulians, que viajaram do 

cinturão de Kuiper à sua lua. Essas naves espaciais estavam trabalhando para coletar minerais raros, mas foram 

realocadas para esta nova posição e instruídas sobre as tarefas que serão necessárias no momento. Parte de 

nossa força também está trabalhando com os Arcturianos agora. Muitas coisas para fazer. 

- Amigos, esteja preparado para a sintonia final do sistema solar. Com a passagem do ISON pelo Sol ou a sua 

decomposição em objetos menores direcionados a pontos específicos do sistema, o Sol passará por mudanças 

radicais no comportamento, e todos os planetas, incluindo a Terra que está orbitando nas proximidades, também 

passam por mudanças geomagnéticas e físicas. Conversamos muito sobre isso e tenho certeza de que você não 

precisará repetir todos os conselhos dados anteriormente. Esteja preparado para um possível período da vida com 

momentos em que você não pode confiar na tecnologia que possui no momento, com base no fornecimento 

centralizado de eletricidade. Siga as orientações fornecidas anteriormente e revise seus planos de ação. Seus 

governos fizeram de tudo para omitir o tamanho e a "composição" do fenômeno ISON, mas não podem cobrir o 

sol com uma peneira para que todos possam acompanhar os eventos. O fenômeno ISON é composto de partes que 

juntas têm o dobro do tamanho da Terra. Prepare-se para os efeitos tectônicos e atmosféricos gerados por esses 

ajustes. - Verifique o que seus governos estão fazendo e o que suas elites estão fornecendo. Muitas bandeiras 

falsas acontecerão nos próximos meses, observando os movimentos de empresas e governos migrando de 

determinadas áreas que estão sendo planejadas ações contra desastres "artificiais". Seus governos compostos e 

administrados por suas elites dominantes, foram informados por contatos com raças que trocam favores por 

muito tempo sobre tudo o que vai acontecer; Tente agora manter a comunicação como explicado anteriormente, 

se possível, teste a comunicação entre você e alguns de seus companheiros que seguem nossos conselhos e 

conversas nos últimos dois anos. Não se preocupe muito com as alterações que já foram planejadas desde que 

você foi colocado aqui. Estaremos assistindo a tudo e, portanto, possivelmente entraremos em ação mais direta 

com você. Tudo vai dar certo! Fique bem e que a força esteja com você. 

Vídeo 108 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e oito - 26 de novembro de 2013. 

- Amigos, para tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos para muitos que nos seguiram desde o início, aqui 

está uma breve explicação dos fatos. 

 

- A passagem do sistema Nibiru, planejada para o ano passado, foi desviada pelos krulianos a pedido de cientistas 

da Comunidade Galáctica, porque causaria um realinhamento do sistema, de maneira muito violenta. 

Por esse fato, o sistema Nibiru agora segue a órbita original, mas em posição além do sistema solar. O mesmo 

aconteceu com o cometa chamado "Elenin", que estava sendo destruído ao passar pelo sistema na hora errada e 

causaria mais danos do que soluções. Aconteceu um conclave de diferentes "comunidades galácticas" que 

julgaram muito cautelosas essas ações da nossa "Comunidade Galáctica Regional", mas eles entenderam a 

necessidade de proteger essa colônia ao passar para o nível um do relacionamento inter-racial. 

Portanto, objetos artificiais foram incorporados ao ISON para que o realinhamento de frequências e órbitas fosse 

realizado da maneira menos intrusiva possível, substituindo as ações naturais do sistema Nibiru. 

- O ISON era um asteróide que se soltou da Nuvem de Oort em 2005 e já estava na rota natural do seu sistema 

solar, como centenas de outros, e foi escolhido para ser a rota de todos os objetos artificiais que foram 

adicionados a ele. Seus cientistas ainda estão engatinhando, estão totalmente enganados "criando uma" órbita 

de 400000 a mais de 500000 anos para esse conjunto de objetos, pois está passando pelo sistema solar pela 

primeira e pela última vez. 

https://www.youtube.com/watch?v=amH3o3zhmHw&index=40&list=PL8A4AFC31679E94B9
https://www.youtube.com/watch?v=g_dBfvGbXG8&index=41&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Esta é uma grande operação que resultou na implementação de uma enorme quantidade de recursos. Faça tudo 

valer a pena, esteja mental e fisicamente preparado para tomar as iniciativas que discutimos muitas vezes em 

reuniões anteriores, para ser quem estiver fisicamente aqui para ajudar e participar desse novo começo. 

Estaremos aqui para ajudar na retomada de novas comunidades. Olhe para dentro de você porque apenas herdar 

essa nova cultura que merece esse alto nível de frequência individual. Está na hora do sistema solar concluir a 

transição para o "nível um" de frequência, e essa nova luz será vista por todos que virem este quadrante da 

galáxia, uma nova raça, um novo participante da civilização nas atividades do universo. estar vivendo aqui. 

 

- Com o tempo, será erguido um monumento referenciando todas as raças que geraram e ajudaram na criação e 

sobrevivência desta civilização nos últimos milhares de anos, e essas raças o assinarão e serão seus "padrinhos" 

para sempre. Essas raças farão parte da sua história como colonizadores e mentores da nova raça de terráqueos. 

Eu e minha frota estamos orgulhosos de participar desta formação de uma nova raça, meus amigos. Que a força e 

a integridade estejam com todos vocês! 

 

Vídeo 109 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e nove - 12 de dezembro de 2013. 

Q - Mythi, existe a possibilidade de nossa Lua ser alvo cataclísmico de um grande meteoro, ou a Terra, neste 

cenário atual do sistema solar por objetos ISON? 

 

- Não, sua Lua está protegida há muito tempo, pelas raças que mantêm bases em vários locais em sua superfície. 

No último meio milênio, você registrou alguma nova grande cratera em sua lua que aparece como resultado 

direto de um choque de grandes meteoros? Não, seus astrônomos podem ter registrado muitas centenas de 

pequenos meteoritos que rotineiramente se chocam contra sua Lua, mas nada realmente grande. Isso se deve ao 

fato de que grandes meteoros que abriram grandes crateras foram sistematicamente "direcionados" para a Lua 

pelos construtores do sistema que levaram ao início da possibilidade de vida no planeta. Grandes meteoros foram 

agregados para equilibrar exatamente seu diâmetro e massa. Não é por acaso que a lua causa "eclipse total do 

Sol", que é focado diametralmente com a distância média de sua órbita ao redor do planeta Terra e seu Sol. 

Montar um sistema binário como a Terra e a Lua não é obra do acaso, mas um grande trabalho de engenharia 

espacial. 

 

- No que diz respeito ao complexo ISON, fará parte do alinhamento, como já lhe disse, o planeta Terra para 

eliminar os vestígios de destruição e sujeira que você acumulou neste século XX, precisam de modificações que 

resultem nessas mudanças, para que o novo etapa social do planeta é estabelecida. Acredito que todos que estão 

acompanhando os fatos estão tendo um dos anos mais bizarros de suas vidas, mas todos bem informados com a 

verdade dos fatos sabem que aceitam e auxiliam nessas mudanças, sejam elas drásticas ou não. Não faça 

perguntas sobre onde é seguro e onde não é. Todos que pensam que o seguro será surpreendido pelas mudanças 

nos eventos, e muitos sobrevivem bem em áreas agora consideradas "em risco". Confie no destino, tenha suas 

frequências livres da estática gerada pelo seu sistema social atual, sejam suas consciências, em vez de meros 

seguidores das doutrinas impostas. Mude com o planeta em vez de ser purgado dele. 

 

- Observe os movimentos de suas elites, como ratos, eles são os primeiros a se esconder onde consideram 

"seguros". Não tenha medo, pareceremos ajudar quando você menos esperar. A frota de naves que repousava no 

lado escuro da lua já está na atmosfera da Terra, orbitando e tomando medidas preventivas conforme as 

orientações recebidas para esta missão. Tente ter consciência tranquila, paz interior, assegurada de que você é 

uma parte importante deste vasto universo e, principalmente, a compreensão de que somos todos irmãos. 

 

- Uma coisa que fará a diferença é que "cada um de vocês é um Cristo ou um messias", o messias, com qualquer 

nome que suas diferentes culturas desejem dar a ele, não é uma pessoa, é um estado de espírito de toda uma 

sociedade conscientemente preparado para mudar para melhor. Tenha certeza de que não virá um "ser" 

https://www.youtube.com/watch?v=2FymlgiK6FE&index=42&list=PL8A4AFC31679E94B9
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projetado para salvá-lo, você é seu salvador, ninguém é mais responsável por sua evolução do que você. O 

"Messias" está dentro de todo homem de boa vontade, e se todo homem de boa vontade ajudar a salvar pelo 

menos um igual, ele será o "messias" deste irmão. Não coloque suas esperanças nas doutrinas e promessas de um 

salvador, seja um salvador mesmo, se não dos outros, salvador de si mesmo. 

 

Vídeo 110 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e dez - 28 de dezembro de 2013. 

- Meus amigos, como você pôde provar pela mídia, foram notadas mudanças na frequência do Sol e ele acalmou o 

alto nível de atividade que estava tendo. Isso foi causado pelo ISON definido durante sua passagem. A 

interferência da Comunidade Galáctica, nestes acabamentos para ajustes do sistema solar será mínima, os 

Arcturianos finalizaram todos os procedimentos de contenção que mantinham os principais sistemas vulcânicos 

próximos aos centros populacionais, o que significa que o planeta foi liberado para sua resposta natural. todas as 

medidas de ajuste sendo aplicadas por esta força-tarefa. Tenha certeza de que essa foi a maneira menos 

traumática de estabilizar não apenas a frequência do planeta Terra e também de todos os outros corpos celestes 

do sistema. 

- Toda mudança causa alguns movimentos involuntários inerentes àqueles que estão sendo predefinidos. Uma 

pedra jogada em um lago calmo causará ondas seqüenciais e harmônicas, que em pouco tempo não serão 

percebidas e tudo ficará calmo novamente. O volume da massa da "pedra" jogada no lago fará seu nível 

aumentar levemente, e é esse pequeno aumento que fará toda a diferença para o próximo estágio. Somente seus 

governos poderiam impedir que as águas do lago voltassem ao equilíbrio normal na hora correta. Eles querem 

causar movimentos que possam interferir nos fatores naturais e isso só causará atrasos na estabilização desse 

novo estágio. Interrompemos os planos do PTB razoavelmente chamado, mas não podemos interferir em todos os 

eventos deliberadamente planejados por eles. 

Respondendo a algumas perguntas pendentes com grande volume de solicitações: 

- A anomalia do Báltico não é uma nave espacial, é um monumento antigo semelhante a um nave, feito para 

conter certos artefatos de comunicação entre uma colônia humanóide desenvolvida aqui e seus mentores lá 

Aproximadamente 32.000 anos atrás, muito antes das colônias da Atlântida. Esses "artefatos" contidos nas rochas 

são programados molecularmente, ou seja, funcionam para sempre até serem destruídos ou absorvidos pela 

natureza. Na última realocação dos continentes, muitas dessas regiões foram submersas e algumas podem 

emergir novamente com futuras realocações tectônicas. 

- O artefato Coso envolto em uma rocha mineral de 500.000 anos, como eu disse antes, confirmamos em desenhos 

antigos de nossa base de dados que é um isolador de alta tensão de uma nave espacial reptiliana antiga. 

- O sistema Nibiru não está chegando, está indo. Não confunda com Taus e sua lua que estão dentro do sistema 

solar agora. 

- Os negros da África, como eu disse antes, vêm dos planetas Sirius. As colônias foram desenvolvidas com 

elementos que foram seqüestrados de seus planetas de origem por reptilianos anfíbios antigos, que estavam 

preparando centenas de planetas para espalhar sua civilização, e aqui em Tiamat especificamente na África para 

ser uma área quente e agradável para a vida de reptilianos. Eles mantinham um serviço de espionagem das 

operações de mineração de Camelopardalis e, sempre que era relatado um planeta com condições de vida, 

tentavam dominar o planeta. O objetivo era formar "forças-tarefa" para construir cidades e infraestrutura para a 

colonização reptiliana. Quando os reptilianos foram expulsos pelas forças atonianas por Tiamat, sendo usados por 

muito tempo como um berço de civilizações humanóides, os negros restantes continuaram a viver em tribos e nas 

condições que podiam encontrar, sem orientação específica e permaneceu assim até os dias atuais. Várias dessas 

raças negras de Sirius começaram ao nível um e já estão altamente desenvolvidas. Possivelmente você pode 

https://www.youtube.com/watch?v=2d2Svj45Lds&index=43&list=PL8A4AFC31679E94B9
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receber visitas daquelas pessoas que deram origem ao DNA desses terráqueos quando seus amigos vão se 

relacionar abertamente com a comunidade interestelar. 

- Amigos, a natureza do planeta Terra fará suas próprias ações para sua recuperação e encerrará o crescimento de 

5% esperado para esta nova fase. Não culpe o ISON pelos eventos em sua atmosfera, lembre-se de que muitos 

milhares de meteoros estão livres de suas posições pelo aquecimento causado pelas nuvens de energia cósmica e 

devem se cruzar com a Terra com maior frequência. Os pólos geográficos definitivamente migrarão durante o 

primeiro trimestre do próximo ano, o núcleo do planeta também será superaquecido pela incidência de energia 

cósmica e o planeta inchará levemente durante 2014. Tudo o que pudermos fazer na sequência será ajude grupos 

isolados abandonados ao seu próprio destino, e você pode ter certeza de que muitos milhares de "pessoas 

desaparecidas" estão muito vivas e sobrevivendo nos lugares que designamos para isso. Ainda não consigo falar 

muito sobre esse assunto, mas você mais preparado, pode se perguntar sobre o que estou falando. Este próximo 

ano não será fácil, mas vocês já têm discernimento para saber como passar por esses momentos com a consciência 

que vocês estão desenvolvendo junto com o planeta. Não pense que você está sozinho e abandonado porque seus 

amigos não. Estaremos aqui com você. 

Vídeo 111 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e onze - 7 de janeiro de 2014. 

- Esse grande número de grupos e pessoas desaparecendo em larga escala em todo o planeta faz parte de 

programas de proteção que algumas raças já estão oferecendo aos seus pares, semeados aqui há muito tempo 

com seu DNA. Um governo asiático, do país mais populoso do seu planeta, conhece esses movimentos e está 

tentando trabalhar com algumas raças para a proteção de certos grupos étnicos em troca de uma participação 

maior na nova sociedade a ser criada no planeta. Eles forneceram locais apropriados para essas realocações. É 

claro que a ajuda está sendo acolhida por algumas raças, mas isso não significa uma posição de curadores para 

esse governo em questão na sociedade futura. As coisas estão começando a acontecer, independentemente da 

sua mídia não informar rapidamente a veracidade dos fatos. Tudo o que de alguma forma desejava ver e sentir as 

amostras do fim da sociedade atual e sempre expressava sua decepção quando a Comunidade Galáctica interferia 

para minimizar os eventos, eles querem e pedem essas interferências com certeza. Muitos criticaram o CB por 

transcrever nossas conversas, por não entender a sequência dos eventos, por não seguir esses anos de orientação 

sobre os acontecimentos, e esses são os que pedem ajuda quando enfrentam dificuldades e sentem na pele a falta 

de preparo e preparação. conscientização deles e de suas famílias. 

 

- Sim, algumas tecnologias alienígenas antigas, protegidas pelo tempo no seu "Oriente Médio" por milênios, e 

outros locais da Sibéria e das Américas foram retirados à força de seus locais de depósito. Os mais perigosos foram 

rastreados pelos Plêiades para evitar serem detonados pela total ignorância de seus cientistas em suas operações. 

Essa desativação de artefatos antigos que poderiam ser perigosos está sendo realizada apenas pelas equipes 

Plêiades. As perguntas sobre os eventos recentes em instalações militares na América do Norte estão ligadas à 

desativação de artefatos que foram removidos de seus lugares, principalmente depósitos antigos mantidos pelo 

povo do Oriente Médio como sagrados e necessários indevidamente para pesquisas científicas. Além do fato de 

terem sido alvo de milhares de mortos em guerras de fachada promovidas com o único objetivo de se apossar 

desses artefatos. Uma grande vergonha para suas elites. 

 

- Mencionarei esse assunto apenas uma última vez, nas declarações de uma "Federação Galáctica", a palavra 

Federação não é usada de forma alguma para determinar raças soberanas de planetas independentes.Uma 

federação pode reunir apenas colônias de diferentes raças no Em um nível galáctico, existem apenas 

"comunidades" livres para acessar os planetas no nível uma da terceira dimensão e que desejam ingressar. 

Nenhum planeta soberano é obrigado a fazer parte de uma "Comunidade", diferentemente de uma comunidade. 

"Federação". Portanto, posso dizer-lhe que não existe nenhum tipo de "Federação" quando se fala de raças e 

planetas autônomos. 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxhrhRFsk&index=44&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Dizendo a última vez que o planeta não irá para uma quarta ou quinta ou qualquer outra dimensão. Este é um 

universo da terceira dimensão, e tudo ainda está aqui na terceira dimensão. Isso faz sentido para você? E outra 

coisa que também falo pela última vez: não há interação entre a terceira e a quarta dimensão, não há interação 

multidimensional, é um devaneio romântico da sua comunidade pseudocientífica. Existem 10 níveis na terceira 

dimensão que são facilmente confundidos com "outras dimensões". Tudo o que sua comunidade pseudo-científica 

não pode explicar converge para essa história de "multidimensional". A única interação com a quarta dimensão é 

quando você está desencarnado, em um estado quântico diferente. Não se deixe enganar mais por esses termos 

mal formulados. 

 

- Com relação ao início das mudanças físicas do planeta, siga o clima, você entenderá onde os novos pólos irão 

correr, preste atenção aos seus oceanos, eles serão os primeiros a se manifestar como resultado dos alivios da 

pressão tectônica e das grandes manifestações de força da tua atmosfera. Os buracos na sua magnetosfera 

causados pela interação de forças com o seu sol, possíveis fortes emissões de energia como resultado de 

alinhamentos que adicionarão os túneis gravitacionais de vários planetas do sistema durante esse período 

causarão mudanças na temperatura que podem variar mais de 50 graus centígrados durante o mesmo dia em 

algumas partes do mundo e pode interromper seus sistemas elétricos e eletrônicos, por determinados períodos, 

dias ou meses. As populações regionais devem se adaptar a essas realidades que passam, até estabilizar o planeta 

novamente. Esta notícia que seus amigos não terão em sua mídia de rotina. Esteja preparado! 

 

- Você se lembra há muitos meses atrás quando falei sobre propulsores instalados na lua para possíveis 

manobras? Bem, esses propulsores serão testados até hoje, no caso dos oceanos do mundo se comportarem de 

modo a causar grandes extinções, a lua será usada para compensar os movimentos oceânicos. Se for realmente 

usado, você poderá observar sua lua manobrando em diferentes órbitas até que ela se estabilize novamente, 

dependendo da posição final da inclinação resultante do planeta. 

 

- Você terá notícias de meteoros entrando em sua atmosfera, mais perigosamente em locais onde a distorção da 

camada causa uma espessura menor, e até notícias sobre ataques alienígenas falsos podem ser exibidas na sua 

mídia "oficial". Outra coisa que considero importante dizer: os alienígenas não são "demônios caídos" nem "anjos 

caídos", pelo contrário, todos os que viajam por naves espaciais no universo são muito mais desenvolvidos do que 

qualquer terráqueo que ainda se baseia em romances transformados em regras de vida através de suas "religiões" 

antigas, mas ativas, e não em sua própria consciência. 

 

- Como eu disse no começo, muitos grupos serão realocados "desaparecendo no ar", pois muitos já estão 

desaparecendo.  

- Tenha certeza de que estaremos aqui; nós não o deixaremos em paz. 

 

Vídeo 112 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e doze - 24 de janeiro de 2014. 

Respostas para perguntas acumuladas por muitos e-mails recebidos. 

 

Q - Mythi, existe uma teoria de que o sistema solar viaja através do espaço como uma espiral, isso é uma teoria 

válida? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoDyDs1n528&index=45&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Amigos, é fácil visualizar essa resposta. Imagine você observando uma galáxia fora dela, há bilhões de estrelas, 

com trilhões de planetas girando em torno deles, cada sistema solar com ângulos aleatórios de rotação e 

inclinação em relação ao plano equatorial de rotação da galáxia em questão. Se essa teoria fosse verdadeira, cada 

um deles estaria caminhando em forma de espiral em uma direção aleatória de seu plano rotacional. Você pode 

imaginar o caos que seria? E honestamente, isso é tão ilógico que pode ser facilmente refutado. Milhares de anos 

atrás, colônias como sumérios, maias e inúmeras outras culturas observaram e mapearam os corpos celestes que 

cercam seu sistema solar, e as posições desses corpos celestes permanecem as mesmas, descontou as declinações 

do movimento do seu sistema solar em relação à sua posição na galáxia, orbitando o sistema binário Alcyone a 

cada aprox. 24.200 anos.Imagine cada sistema solar como um topo, correndo no vácuo, seguindo o movimento 

inerente à galáxia, que pertence a qualquer posição em que ele está correndo horizontalmente, verticalmente ou 

em qualquer ângulo relativo ao plano da galáxia, para que fique.Esta é a teoria mais infundada que eu respondi 

para você. 

 

Q - Mythi, como você já mencionou algumas vezes "a separação do joio e do trigo", como isso afetará nosso 

futuro? 

 

- A Comunidade Galáctica tem toda a população do planeta atualmente mapeada, as assinaturas de todos 

aqueles que se espera que continuem ou retornem ao planeta para a nova fase estão sendo finalizadas. Todos os 

voluntários, todos os que conseguem passar para o nível um ou já estão experimentando, estão em uma lista 

especial. Os outros serão transferidos para seus novos locais de desenvolvimento. Essa deveria ser uma grande 

sociedade quando definitivamente integrada à comunidade interestelar. 

 

Q - Mythi, podemos fazer algo para ativar nossa glândula pineal ou nosso "terceiro olho"? 

 

- Sobre a glândula pineal ou o terceiro olho que você está discutindo, ela só será ativada pela interação com as 

novas frequências do sistema solar, é uma situação em que a energia quântica existente nos corpos da terceira 

dimensão pode naturalmente transformar esse novo sentido de percepção. Não adianta tentar "descontaminar" 

ou "descalcificar" ou qualquer outra coisa no ambiente físico. É assim que você conserta seu telefone celular, mas 

não tem onde conectá-lo para carregar a bateria. Você pode estar olhando, mas não vai se acostumar a ligar. 

Como eu disse anteriormente, não é apenas uma glândula que faz a diferença, mas uma série de mudanças no seu 
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DNA que fornecerão o funcionamento harmonioso do cérebro como um todo. Tudo tem seu tempo e o momento 

certo para começar a trabalhar. 

 

Q - Mythi, você com toda a tecnologia disponível pode neutralizar o desastre radioativo de Fukushima para evitar 

um dano maior? 

 

- Bem, seria possível, mas não provável. Até que as mudanças que estão por vir sejam finalizadas, dezenas de 

"Fukushimas" serão adicionadas a esse desastre. Seus governantes não estão dando a devida importância a todos 

os avisos que foram dados e isso resultará em mais problemas para aqueles que permanecerem após essa 

finalização. As demais sociedades ajudadas por nós não sofrerão com o problema, que contradiz diretamente a 

diretiva de despovoamento do planeta programada por suas elites. Não confunda as coisas, as sociedades que 

serão ajudadas não são necessariamente "níveis um", a questão de ser ou não o nível um é uma questão pessoal 

para cada uma delas, não obtivemos os méritos dessa questão. Quando a poeira baixar, tudo será restaurado, 

incluindo sua fauna e flora. Sua elite não será mais, e uma nova sociedade florescerá em um planeta renovado e 

melhorado. Mesmo que o núcleo do planeta aqueça a ponto de causar um grande desastre, como a explosão de 

um super vulcão causando uma década de "era glacial" ou um asteróide caindo no oceano causando um grande 

tsunami, a sociedade estará protegida e prosperar uma vez liberado do controle abusivo de suas elites de uma vez 

por todas. 

 

- Amigos, muitos de seus fanáticos religiosos ainda procuram um link de seus romances religiosos com um "fim dos 

tempos" anunciado, citando conspirações, posses demoníacas, interrupções na conexão com Deus, interferência 

interdimensional, etc ... O que podemos dizer eles? Posso dizer que tudo isso não passa de conspirações geradas 

por uma doutrinação sem fim que tuas elites lhe submeteram como sociedade. Na verdade, tudo é muito mais 

simples que isso, e a conscientização de sua posição em relação ao universo fará com que você veja que tudo está 

em você, Deus está em cada um. Cada um faz seu próprio caminho. Depende apenas de cada um estar ou não 

mais em contato com o Criador através da consciência. Tenha certeza de que nada pode alcançar sua consciência, 

é individual e indestrutível. Estando em equilíbrio com a sua consciência, você estará automaticamente preparado 

para qualquer evento que possa acontecer no mundo físico; portanto, esteja preparado para ajudar e guiar outras 

pessoas próximas a você quando houver qualquer situação adversa. O ditado que você utiliza dizendo "esperança 

é o último a morrer" está errado, a esperança nunca morrerá porque seguirá você e sua consciência para a qual 

você migra neste vasto universo. 

 

Vídeo 113 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e treze - 21 de fevereiro de 2014. 

Q - Mythi, a falta de notícias deixou amigos um pouco apreensivos; você poderia se antecipar a qualquer outra 

coisa nessa linha do tempo dos eventos? 

 

- Amigos, posso encaminhar algumas informações sobre o realinhamento planejado com o qual a Comunidade 

Galáctica está lidando, das quais tivemos acesso. 

Três planetas no sistema devem ser ajustados em novas órbitas em uma zona confortável para colonização com 

vida humanóide. Além da Terra e Taus, os planetas Marte e Vênus devem ser realinhados à zona de conforto 

humanóide. Ou seja, três novos planetas habitáveis além da Terra serão parte integrante do sistema, com vida 

suportável em seu sistema solar. Veja, esses dados não são oficiais, não sabemos as maneiras exatas que os 

cientistas usarão para essa grande operação, mas grandes "objetos" foram enviados para fazer parte dessa 

operação de realinhamento orbital. Isso envolve o realinhamento de todos os outros planetas do sistema para 

novas órbitas, para que haja um equilíbrio natural do novo arranjo. Você pode imaginar como a precisão e o 

número de forças necessárias para realinhar o grande Júpiter, Saturno, 

https://www.youtube.com/watch?v=h_FPcYPXfwE&index=46&list=PL8A4AFC31679E94B9
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Mas amigos, se este é um ano chave para a conclusão das mudanças, tenha certeza de que estamos aqui para 

apoiar as comunidades. O planeta Terra nunca será o mesmo, sua crosta será remodelada para a nova 

configuração do planeta. Quando você joga uma pedra em uma lagoa, dezenas de anéis são formados e se 

propagam em progressão até que se tornem grandes e fracos a ponto de desaparecer, uma mudança no sistema 

causará reações que se propagam muito depois do próprio rearranjo. Durante esse período, suas sociedades 

aproveitarão para reorganizar o planeta para essa nova realidade, com a ajuda de muitos amigos que serão 

apresentados oficialmente a você no decorrer desses tempos. 

 

- Muitos desses objetos grandes serão notados por você circulando o sistema solar durante esses períodos. 

Equipamentos muito pesados estarão trabalhando aqui até que as coisas se estabilizem. O Sol responderá a 

estímulos gravitacionais causados por essas mudanças, mas tudo é calculado para ter um impacto menos direto 

na vida humanóide no planeta Terra. Infelizmente, grande parte da sua flora e fauna será perdida 

momentaneamente, especialmente aqueles seres que dependem da orientação geomagnética. A única maneira de 

as coisas ficarem fora de controle será se alguns diretores insanos da sua sociedade optarem por causar desastres 

"naturais", a fim de eliminar a população e impedir que possamos ajudar essas pessoas na retomada do planeta. 

Essa é a principal motivação de suas elites para diminuir a população, reduzir as chances de sociedades ou grupos 

étnicos que talvez não desejem estar à frente do desenvolvimento da próxima fase do planeta. Quanto menos 

pessoas disponíveis, mais fácil é controlar o planeta com os "escolhidos" por eles. Portanto, esteja atento a 

qualquer sinalizador falso, eventos falsos e informações falsas. Não conte com a ajuda de seus governos; tente se 

organizar civilmente com seus amigos, familiares e comunidades, se possível. Você tem o livre arbítrio para 

planejar e se preparar para qualquer período de dificuldades "eles" tentam fazer você passar. As chances de você 

receber ajuda nesses tempos serão bastante grandes, especialmente para aqueles que estão conscientes e 

preparados para reconhecê-la. 

 

- Você já reparou que seu governo não tem mais condições morais de ocultar fatos do que em outros momentos? 

Mais e mais pesquisadores começam a conversar e falar sobre fatos que não podem ser ignorados. A chegada de 

novos "objetos" dentro do sistema solar não poderá ser omitida ou contradita, mesmo que os responsáveis pela 

informação sejam eliminados. Portanto, a elite não é mais capaz de encobrir os fatos, e você terá tempo para 

tomar precauções e revisar seus conceitos para fazer parte dessa grande transformação de adicionadores, 

integrada no desenvolvimento planejado para esta nova era. 

Seuas pessoas estão perdendo a perspectiva, seus jovens estão sem rumo, você está cada vez mais nas mãos de 

alguns, dependendo da sua vida social e dos seus interesses com base na comunicação e no consumo, opções cada 

vez menores. Imagine que você está sendo direcionado para um funil, que será impossível sair se você quiser 

"sobreviver" socialmente. Esse tipo de segmentação é tudo o que "eles" desejam e, se não parar pela força dos 

eventos, você estará fadado a viver no funil, a crescer no funil e a morrer no funil, um funil com a saída sempre 

mais direcionados aos interesses de poucos. 

 

Q - Mito: as atividades da NASA são suspensas em relação aos vôos tripulados em nossa órbita, você acredita que 

eles estão planejando algum outro tipo de ação instalando lasers poderosos em grandes aeronaves, naves da 

marinha e até na ISS? 

 

- Bem, na primeira fase do programa espacial com veículos Challenger, eles apreenderam indevidamente uma 

marcação estelar de monólito, que estava em órbita. Isso foi considerado um ato deliberado da tecnologia de 

roubo, pois o monólito era uma unidade científica da Comunidade Galáctica. Em 2003, já com veículos da 

Columbia, houve uma tentativa de derrubar o nave que você chama de "Cavaleiro Negro", com o objetivo de 

explorar a tecnologia depois de recuperar o nave na superfície da Antártica. Eles queriam instalar uma carga 

explosiva que levaria a sonda de sua órbita de 13.000 anos definida pelos pesquisadores da Epsilon Boötis. Eles 

foram impedidos pelo campo de força e, mesmo tendo sido avisados, foram instruídos a soprar várias cargas no 

perímetro da força do campo, na tentativa de desestabilizar a espaçonave. O não cumprimento dos avisos teve 

conseqüências drásticas como você sabe. Desse fato, seus governos foram denunciados por não voltarem a viajar 
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no orbitador até que a nova política social seja estabelecida no planeta. Todos os vôos, tripulados ou não, serão 

escoltados pelas patrulhas dos Plêiades, para evitar que não causem grandes problemas ou portem armas de 

qualquer tipo. Sua estação espacial primitiva foi repetidamente protegida de ser destruída pela intervenção 

daqueles naves de patrulha; porque, sem qualquer campo de força, está sujeito à desintegração pelo simples 

choque de seu próprio lixo ou micro meteoros que abundam atualmente no sistema. Com relação aos seus 

canhões a laser, nem cause rachaduras na pintura de qualquer espaçonave. Não se esqueça de que qualquer 

espaçonave que se move para cá pode obter alguns quilômetros do seu Sol sem ser afetada, 

 

- Sobrelabirinto de túneis muito antigos e bases antigas que existem no seu planeta, elas foram feitas formando 

canais de comunicação entre diferentes culturas, onde naves navegam sem interferir com outras culturas e até 

mesmo com caçadores de reptilianos que invadiram o planeta caçam reptilianos primitivos. . Estamos falando do 

momento em que os dinossauros ainda não haviam deixado o planeta antes da última era glacial. Esses túneis 

existem em Marte, Lua e milhares de outros planetas para colonização ou processo simples de mineração. Muito 

equipamento foi deixado nesses labirintos por civilizações que pesquisaram e cultivaram colônias aqui na Terra. A 

maioria foi deixada e persiste ainda protegida por algum tipo de campo para evitar ser removida por incautos. 

Hoje não há mais conflitos neste quadrante que justifiquem o uso desses sistemas de túneis aqui no seu planeta, 

então eles são totalmente abandonados e muitos foram interrompidos por movimentos tectônicos há muito 

tempo. Embora a tecnologia tenha sido ultrapassada e arcaica há muito tempo, está muito à frente da sua, pois 

você tem uma idéia de como seus amigos ainda estão no início do caminho. 

 

- Com relação ao planeta e suas mudanças, acredito que não preciso repetir tudo o que foi dito anteriormente. Eu 

já dei todas as orientações necessárias para bons percebedores como você. Desastres naturais são o destino, mas 

o pior desastre com o qual você terá que lidar será o seu governo. Muitas pessoas loucas estão no comando de 

suas sociedades; é com elas que você deve ter cuidado para evitar a maneira mais inteligente possível. Existem leis 

justas usadas para o bem comum e leis injustas que buscam perpetuar a subserviência social. Estes não devem ser 

seguidos ou aceitos pelo consciente do planeta. Não esqueça a qualquer momento que os amigos estarão aqui; 

Pronto para ajudar o reinício de sua nova sociedade, em um planeta renovado. 

 

 

CB Relatório Especial (Não pretendo fazer um vídeo sobre isso.) 

A VISITA 

Bem, amigos, como alguns de vocês já sabem, decidi contar alguns detalhes da visita que fiz ao interior de uma 

nave espacial de serviço da frota de Mantuk, Andrômeda. Não gosto de compartilhar minhas experiências, porque 

às vezes elas parecem irreais até para mim ... quanto mais para quem está lendo isso. Mas mesmo que seja difícil 

de acreditar, cada um decide por si mesmo sobre isso. 

OK, vamos começar do começo. No final do ano passado, eu estava discutindo a realocação de um ex-membro de 

uma equipe alienígena que foi perdida em nossa sociedade, como fizemos várias vezes, quando Mythi me disse 

que tinha que voltar ao nave por algum tempo para negócios inacabados, Eu disse adeus quando ele perguntou se 

eu queria ir com ele por alguns minutos ... bem, eu não acreditei no começo porque tentei "forçar esse bar" em 

outras ocasiões durante o último ano sem sucesso, mas ele disse: "Tudo bem, eu disse à equipe que o levaria até 

lá para saber" ... Ele era esperto e me pegou de surpresa, não deixando espaço para eu discutir a possibilidade de 

poder carregar uma câmera comigo... 

Quando finalmente percebi que havia sido transportado, senti uma súbita queda de pressão e, minutos depois, 

estava deitado em uma espécie de lixo, com um pequeno médico tocando meu ombro. Ela tinha uma aparência 

muito doce, só então eu percebi o quanto Mythi era feio pelos padrões deles ... hehe ... uma piada ... porque eu 

sei que ele lerá essa história de qualquer maneira. 
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Então, imediatamente me levantei completamente bem e, como engenheiro, comecei a examinar tudo, tentando 

entender a dinâmica interna daquele local. Entramos em um salão que mais parecia uma sala de estar tropical, em 

formato octogonal, com lugares para sentar, uma iluminação muito confortável e várias plantas em bolas 

translúcidas com água ou outro fluido de aparência muito bonita e diferentes tipos de flores em todos os cantos. 

Eu não podia imaginar esse tipo de ambiente dentro de um pequeno pires. Bem, quando pensei em ir a um ou no 

máximo dois aconchegantes para saber tudo, percebi que estava em algo enorme com muitos corredores, várias 

salas, dormitórios e antecâmaras. Qualquer fiação, tubulação, botão ou controle, nada disso ... tudo é controlado 

mentalmente. Notei cerca de 18 pessoas no total, pelo menos três raças diferentes, todas muito amigáveis. 

Um deles, que Mythi me apresentou como um "engenheiro" da equipe chamada "Tasid", explicou-me que tudo o 

que existe molecularmente é programado e responde aos comandos mentais dos responsáveis por determinadas 

funções da equipe. Ele me levou para conhecer a "sala das máquinas", e tudo o que vi foram oito meios globos 

metálicos com um maior no centro e qualquer painel de controle ou ruído na sala. Uma verdadeira decepção para 

um "engenheiro de nível zero" !. Pedi para ver a "sala de controle" e ele me levou até lá. Finalmente houve um 

painel! Mas, para minha decepção, não havia botões ou luzes piscando, alavancas ou joysticks. O operador passou 

a mão sobre uma pequena marca e o teto passou de "metal" para um estágio plasmático especial e ficou 

transparente como cristal, 

Quando olhei para o chão, o chão também era transparente, como ele ordenou que toda a sala estivesse se 

tornando transparente, como se estivéssemos flutuando em uma bolha de vidro, com visão vertical e horizontal 

de 360 graus ... Poderíamos ver tudo fora da nave espacial, poderia observar todos os detalhes do ambiente 

externo. Coisa surreal. Nesse painel, havia uma armação redonda, como uma grande argola de metal de 2 metros 

que eu lembrava de ter visto em várias outras salas, perguntei sobre ele e ele me pediu para perguntar algo ao 

sistema ... Perguntei sobre a fábrica de naves espaciais e uma imagem 3D começou a se formar, eu pude ver 

claramente o planeta, e o sistema me levou para a fábrica onde estavam sendo montadas centenas de naves de 

vários formatos ... me senti perdida no espaço ... então vi a casa onde Mythi vive, e todo o bairro ... 

De repente, senti um aroma interessante, parecido com baunilha, então perguntei sobre comida, onde eles 

mantinham estoques de comida, que tipo eles tinham lá, e alguns me explicaram que a comida não está lá ... eles 

têm um terminal em as "salas de jantar" que literalmente "materializam" a comida que você deseja, e essa 

comida vem de "suprimentos de estação" específicos para cada planeta de qualquer das raças que estão 

trabalhando na espaçonave, ou seja, do outro lado " machine "é um portal permanente para qualquer lugar a que 

você pertença. Inimaginável! 

Quando percebi que o tempo estava passando, perguntei como tudo poderia estar contido em uma espaçonave 

de no máximo 80 metros de diâmetro por 10 metros de altura, e eles me explicaram outra tecnologia que eu 

nunca conhecia antes e que ainda não entendi direito. como funciona. Ele me disse que tudo está em outro avião, 

ligado a esse nave, e todo o interior do nave é como um portal permanente, ou seja, quando você está naquelas 

salas, corredores ou salões, você não está realmente no nave, você está em um espaço reservado paralelo a esse 

nave, mas isso é parte integrante do nave, estranho, essa tecnologia fantástica fornece um ótimo ambiente em 

um espaço pequeno ... como mágica ... eles chamam de "realinhamento espacial " O "programa" que controla 

tudo funciona em tempo real e é 'luminosidadenem a temperatura. Não há supercomputador central visível, tudo 

está programado na estrutura molecular da nave ... A estrutura controla o ambiente interno, os campos de força, 

mobilidade e manobrabilidade da nave, etc ... Você consegue imaginar uma tecnologia como essa? O 

"engenheiro" me disse calmamente que essa tecnologia de "realinhamento espacial" é nova para eles, tem pouco 

mais de 500 anos, mas apenas nas últimas décadas foi adaptada para naves espaciais. Perguntei se o nave sofreu 

um acidente, o que aconteceria com essa tecnologia? Como seria o aspecto do nave? Ao que ele respondeu: bem, 

se o nave, por qualquer motivo, estiver fora de operação, será como uma concha vazia, nada e nenhuma 

tripulação será vista dentro. 

Então, perguntei por que as elites do meu planeta tentam roubar tecnologia alienígena se elas não têm a 

capacidade de copiá-la. ao qual ele respondeu: "eles não buscam tecnologias avançadas, eles buscam tecnologias 
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antigas, que possam ser melhor compreendidas por seus cientistas, um nave como o nosso não importa para eles, 

mas sim naves que caíram 1000 anos ou mais atrás contendo tecnologias mais convencionais, o que permitiria 

uma reengenharia de alguns dos principais detalhes funcionais ou estruturais ". A partir dessa explicação, ficou 

muito mais claro em minha mente os "grandes esforços" das elites em querer se apossar desses naves e artefatos 

antigos, destroços antigos na Lua e até o Cavaleiro Negro. 

Nesse momento, Mythi me fez sinal de que era hora de ir embora e dizer adeus a todos, pessoas muito amigáveis. 

Pedi desculpas pela intromissão nos assuntos deles e entrei na sala em que cheguei no nave e antes de perceber 

que estava de volta a onde estava, me despedindo de Mythi e agradecendo a iniciativa que ele tinha por mim. A 

única conclusão que pude ter nesta oportunidade é que ainda estamos tão atrasados que dói pensar nisso. Espero 

que isso lhe dê uma breve idéia sobre o que realmente somos ainda. 

Felicidades! Capitão Bill - fevereiro de 2014  

Vídeo 114 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e quatorze - 24 de março de 2014. 

- Amigos, eu tinha coisas para fazer longe daqui, mas voltei. Sobre o planeta, como disse anteriormente, o anel de 

fogo pacífico mostrará sinais de sobrecarga no sentido horário, observando esse fator. Este foi o momento tão 

esperado na agenda da tua elite para mesclar emergências naturais com planos pré-estabelecidos para o seu 

povo. Está chegando a hora. Tuas usinas nucleares deveriam ter sido desativadas há um ano, mas não foram 

propositadamente. Vários acidentes podem acontecer ou ser forjados para causar turbulência nas populações. 

Como alguns de vocês devem saber, eu tinha instruções para não divulgar informações sobre eventos localizados, 

pois isso poderia causar algum tipo de reação social e não temos licença para agir como profetas. Mas muitos de 

vocês têm a capacidade de entender algumas coisas nas entrelinhas de nossas conversas e tirar suas conclusões. 

Sim, os momentos finais de testar a viabilidade de suas sociedades estão surgindo rapidamente. Eu imagino que a 

maioria de vocês esteja conseguindo sentir a tensão na atmosfera, a sensação de que algo pode acontecer 

iminente. Bem, quase tudo o que é bom ou ruim até 2014 pode continuar nos próximos anos. 

 

Q - Mythi, você consegue localizar nossa aeronave que pode ter sofrido algum tipo de acidente? 

 

- Poderíamos descobrir se tivéssemos os detalhes do fato, mas não podemos nos envolver diretamente com os 

eventos aleatórios. Existem milhares de vôos de sua aeronave, diariamente, e não monitoramos as atividades de 

cada uma delas, seja porque não é da nossa conta. Portanto, a única coisa que posso dizer com certeza é que não 

houve "seqüestro" dessa aeronave por nenhuma raça "alienígena", porque essa atividade está sendo monitorada 

pelos pleiadianos e nada é removido do planeta sem ser catalogado por eles. Provavelmente, esse evento é 

resultado de alguns de seus grupos de dissidentes políticos para criar expectativas ou excluir qualquer ameaça 

unilateral. E não, não haverá invasão alienígena, nem nefilim, nem cinzas. Haverá raças apoiando suas colônias 

ancestrais, nada mais. 

 

- Como eu disse antes e há muito tempo, a Rússia, a China e o Oriente Médio são um grupo que nunca foi 

"integrado" na facção de elites que controlam o planeta. Sempre foi "suportado" e considerado como um 

"cidadão de segunda classe". Mas o problema é que eles se armaram na mesma época que suas elites após a 

última guerra mundial, tendo acesso simultâneo a tecnologias de armas atômicas desenvolvidas por seus 

cientistas na Alemanha. 

 

- O comportamento geopolítico do seu planeta está caminhando para um possível confronto dessas duas facções, 

e segundo todas as tendências indicam, os russos e o Oriente Médio "cuidam" do Ocidente, e a China "cuida da 

Ásia e da Europa. 

- Não estou dando datas, mas como cientista nesta área, digo que essas tendências se enraizarão em muito pouco 

tempo, aproveitando eventos, desastres naturais e outros desastres "programados". Veja, a casta de suas elites 

https://www.youtube.com/watch?v=7SLr_sBqvWE&index=47&list=PL8A4AFC31679E94B9
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dominantes exclui elementos do Oriente Médio, russos, judeus ou asiáticos. Essas raças foram consideradas por 

eles como "uma segunda classe útil" por um longo período e agora se tornaram um "problema". O topo da sua 

pirâmide social cairá e o outro "topo" tentará instalar no local, mas eles terão a surpresa, não chegarão lá como 

quiserem, pois essa colônia seguirá as regras da Comunidade Galáctica logo após essa disputa acontece de fato. 

 

- Muitas naves espaciais já começaram a mostrar esporadicamente, a familiarizar as pessoas sobre nossa 

presença no planeta, mesmo sem o consentimento oficial da Comunidade Galáctica, que fez "vista cega" para 

esses eventos. Grandes frotas de corridas de naves espaciais que plantaram suas sementes aqui são baseadas na 

Antártica básica, enviando unidades de reconhecimento a todos os pontos do globo para suas avaliações finais. 

Cada um pode tomar medidas específicas com relação a seus grupos étnicos, se aprovado pelo Conselho na 

Comunidade Galáctica. 

 

Q - Mythi, alguns dizem que há uma classe de caveiras alongadas vivendo entre nós, isso é verdade? 

 

 
 

- Você me perguntou sobre os Nightcrawlers, os Sasquatch, as sereias, os golfinhos, os reptilianos, mas nunca me 

perguntou quantas raças de seres inteligentes vivem aqui no planeta. Acho que sempre esperei que essa pergunta 

nunca fosse feita. 

- Bem, meus amigos, sim, existe uma raça que descende diretamente de Atouns, há mais de 40.000 anos de 

colônias mantidas aqui no planeta. Eles eram uma equipe que decidiu ficar na retirada das colônias administradas 

por Atouns, eles queriam permitir a corrida aqui e todos eles eram originalmente voluntários. Como tal, eles 

estavam aqui sem nenhuma das tecnologias originais, para começar do zero e por acaso não funcionaram, mas 

não tenho certeza se eles continuarão no planeta nesta nova etapa da colônia. Eles foram quase extintos várias 

vezes quando o planeta passou por cataclismos globais, e foram perseguidos por várias culturas desses tempos 

selvagens por serem "diferentes". Eles são muito inteligentes, mas carecem da praticidade de implementar 

soluções como humanóides comuns. Por suas habilidades,Durante aqueles milhares de anos nascendo em um 

planeta em nível zero, eles regrediram do nível 3 para o nível 1 e foram os primeiros a perceber a mudança no 

nível do planeta. 

Eles são habitantes do planeta Terra, como vocês, que também foram trazidos aqui. Eles são outra raça, com 

outro DNA, muito inteligentes, mas como não são práticos apenas para a sobrevivência, eles se uniram às suas 

elites desde o último cataclismo global no Egito e são mantidos em colônias subterrâneas e em lugares bem 

específicos. isolado de outras sociedades, trabalhando em troca de serviços de "inteligência". Eles serviram e 

serviram como contatos cerimoniais entre várias raças de Greys e outras raças alienígenas desde os primeiros 

tempos da colonização da Atlântida até os dias atuais, conversando telepaticamente com eles sem problemas. 

Portanto, eles ganharam aceitação e proteção irrestrita das elites dominantes. Muitos deles trabalharam com 

cientistas reptilianos quando ainda estavam aqui, e muitos agora estão vivendo na colônia em Marte também. 

Veja, eles não são ruins; eles são simplesmente "dependentes". Eles têm muito pouca criação e, portanto, a raça 

não teve um grande desenvolvimento no planeta, estando atualmente entre aproximadamente 10.000 indivíduos. 
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Não se preocupe muito com eles, porque se as elites caírem, elas também podem cair. Mesmo que sobrevivam, 

não são lutadores, são pensadores, não representam nenhuma ameaça. 

 

Vídeo 115 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e quinze - 16 de abril de 2014. 

- Amigos, nestes tempos, o CG não interfere com a natureza do planeta, pois, segundo eles, o planeta está 

atingindo os limites de tempo de processamento que devem ocorrer para que a nova configuração aconteça na 

nova fase. Os Arcturianos estão removendo os recipientes sob pressão que foram instalados para que o processo 

aconteça no último momento possível, permitindo que mais pessoas estejam preparadas para aumentar suas 

freqüências pessoais. Segundo os dados atuais, mais de 2% da população ingressou na frequência de banda 

compatível para coexistir com o "nível um", subindo para 24% do total geral. Esse "tempo extra" garantiu um 

aumento de 10 a 24%, ou seja, valeu muito a pena. O planeta não é mais um planeta reformador; as pessoas que 

permanecerem aqui serão os usuários reais do planeta como seu verdadeiro lar, 

 

- Os pólos migrarão assim que o saldo do sistema for restaurado ao normal. Como você pode notar que o planeta 

Vênus está ficando mais brilhante no céu, uma vez que eles decidiram mudar a órbita de Vênus para uma área 

mais apropriada para um futuro assentamento, o sistema foi mantido com uma interferência um pouco mais 

estável pelo grande objeto que está em um órbita estacionária no quadrante sul do planeta Terra. Como o sistema 

reagirá às mudanças, o CG toma iniciativas sobre o que está sendo feito na época por seus cientistas. Nós só 

sabíamos quando eles começaram as operações. Estamos aguardando as respostas tectônicas para ver o que 

acontece com os pólos. No entanto, há apenas um mês em que os Arcturianos iniciaram sondas de controle 

colocadas nos locais de maior tensão; o processo pode acontecer no curso natural dos eventos a qualquer 

momento. 

Com relação a Vênus, seus cientistas não vão falar sobre o caso, mas seus astrônomos amadores, mais sérios e 

qualificados, podem acompanhar essas mudanças. Com o grande movimento de naves na lua, até seus 

astrônomos amadores podem facilmente verificar a realidade da presença desses irmãos de outras raças 

presentes nas bases lunares. Qualquer nave vindo de uma base na lua leva apenas alguns minutos para estar aqui 

dentro de sua atmosfera, assim é o mesmo que estar aqui na base antártica. 

 

- Você sabe que não posso fornecer informações ou previsões regionais sobre fenômenos naturais, não posso 

influenciar esse aspecto e agir como um profeta ou algo assim, mas observe que os fatos estão à sua frente, use 

suas observações para intuir o que deve ser preparado. Todos vocês ficarão bem, pois estão conscientemente 

preparados para enfrentar qualquer fato. Lembre-se de que a única coisa que tentará destruí-lo é você mesmo e, 

no entanto, não terá sucesso porque é indestrutível. 

 

-As raças inteligentes que vivem muito tempo no planeta e que ainda estão aqui são: 

- Os vários grupos étnicos de humanóides do nosso tipo são conhecidos. 

- Um descendente de Atouns, grupo que ficou aqui por vontade própria, em caráter experimental. Esta é a corrida 

que funciona como "conselheiros" de suas elites em troca de meios para sobreviver. Seres muito inteligentes com 

um QI acima de 160, mas pouco prático para construir coisas manualmente. A única diferença anatômica é que 

eles têm a caixa craniana alongada e sem o palato. 

- Duas raças de humanóides aquáticos que são como anfíbios respiram seres. Eles parecem humanóides com um 

cruzamento de mamíferos marinhos, como golfinhos, e são uma raça muito antiga, há mais de 50.000 anos no 

planeta. 

- Grupos isolados do tipo humanóide que você chama Sasquatch. Raça plantada aqui por antigos reptilianos para 

trabalhar como escravos e "caçadas auxiliares", mas o que não funcionou satisfatoriamente; eles foram deixados 

à própria sorte. 

- Grupos isolados de seres antigos conectados à sua mitologia chamada Sátiro, originários de antigos 

experimentos de DNA feitos por antigas raças reptilianas que frequentavam o planeta há mais de 30.000 anos 

https://www.youtube.com/watch?v=tYjh4uaeyS0&index=48&list=PL8A4AFC31679E94B9
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atrás. Esta é uma das únicas raças experimentais antigas que sobreviveram até hoje em pequenos grupos isolados 

em regiões inóspitas do planeta. 

- Grupos isolados de seres originários de raças insetoides que você chama Night Crawlers (Zigs), que se relacionam 

bem com Sasquatch. Eles vieram aqui para estudar formas de vida em sua fauna de insetos (o que é ótimo) e 

acabaram no planeta, mesmo tendo suas naves para retornar ao planeta natal, decidiram ficar aqui e manter 

experiências e enviar relatórios para a comunidade científica de o planeta deles. O insectoide pensa diferente de 

nós, às vezes é difícil filosofar com eles em outros assuntos além de seus deveres e diretrizes. 

- Grupos isolados de reptilianos e uma certa raça de cinzas trabalhando com eles que estavam presos nas bases 

dos laboratórios do seu governo e não podiam deixar o planeta para proibir o movimento de naves reptilianos no 

planeta desde 2012. 

- Grupo isolado de origem híbrida que viveu e sobreviveu por milhares de anos nas remotas montanhas do Tibete. 

- Muitos pleiadianos que vivem em suas comunidades, bem como observadores por pelo menos cem anos, muitos 

deles considerando "terráqueos" nascendo aqui há mais de duas gerações. Eles não podem influenciar suas 

sociedades, apenas mantêm contato constante com as equipes que intensificaram a vigilância no planeta após a 

detonação da primeira bomba nuclear por seus militares. 

 

- As raças que tiveram que viver isoladas por suas principais diferenças da maioria das raças humanóides tiveram 

seu desenvolvimento tecnológico praticamente impedido por não serem capazes de expor seus grupos, mas isso 

não significa que o desenvolvimento mental e espiritual deles foi afetado por ele. 

 

- Outras raças de irmãos que você encontrará em um futuro curto como Plêiades, Arcturianos, Camelopardalis, 

Atonianss, Aldebarans, Alkaids, raças Sirius, Chithoks, Rigel Centaurs entre muitas outras raças, algumas serão 

"fofas" para o seu conceito, outras será "feio", mas você aprenderá com o tempo que a beleza física é relativa ao 

que você sente dentro do peito. A anatomia depende da adaptabilidade desenvolvida para a vida em outros 

ambientes, portanto, um Arcturiano sempre será "estranho" para você, mas se você o conhece com as luzes 

apagadas, o que seu "interior" capturaria é a amizade que eles têm prazer em compartilhar com outros. O 

conceito maior de viver entre raças diferentes é a capacidade de viver com diferenças, e entenda que o que lhe 

traz felicidade pode ser algo diferente que dá a felicidade de outro ser. Cada raça tem suas próprias prioridades e 

aspirações; Adapta-se às Comunidades Galácticas, tentando ajudar cada um a alcançar seu bem-estar sem afetar 

o bem-estar de seu próximo. Infelizmente, em seu próprio planeta, entre os grupos étnicos da mesma raça, essas 

diferenças não são respeitadas. Por essa razão, o planeta pode ter o direito de entrar em uma comunidade que 

luta pela harmonia, que deve ser filtrada para que a sociedade tenha um nível aceitável de entendimento. entre os 

grupos étnicos da mesma raça, essas diferenças não são respeitadas. Por essa razão, o planeta pode ter o direito 

de entrar em uma comunidade que luta pela harmonia, que deve ser filtrada para que a sociedade tenha um nível 

aceitável de entendimento. entre os grupos étnicos da mesma raça, essas diferenças não são respeitadas. Por essa 

razão, o planeta pode ter o direito de entrar em uma comunidade que luta pela harmonia, que deve ser filtrada 

para que a sociedade tenha um nível aceitável de entendimento. 

 

- Quando você achar que tudo está perdido, não deixe de ajudá-lo a encontrar as soluções. Fiquem bem todos 

vocês! 

 

Vídeo 116 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e dezesseis - 07 de maio de 2014. 

Neste encontro, teremos algumas respostas para perguntas da curiosidade da maioria. 

 

Q - Mythi, um amigo pergunta sobre as construções megalíticas encontradas recentemente na Sibéria, com blocos 

de granito de até 3.000 toneladas, quem fez e por quê? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOakZcLMt_w&index=49&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Na época em que esses edifícios existiam, a região não era fria, mas temperada, fora da região do Ártico, pois 

seu continente antártico também era verde e mais distante do pólo sul geográfico da época. Estamos conversando 

entre 14 e 12 mil anos atrás, na época em que o Cavaleiro Negro dos Arcturianos do satélite Epsilon Boötes foi 

transferido de uma base lunar para a órbita da Terra. Desde que este satélite monitorou e também monitora 

todas as mudanças subseqüentes na crosta do planeta e de seu povo. Essas construções foram erguidas agora na 

Sibéria para proteção e como estações de geração de energia para colônias monitoradas pelos Arcturianos Boötes, 

colonos da época. A proteção seria contra os ataques dos reptilianos que tentavam uma colonização forçada do 

planeta, considerada por eles como "área de caça". 

Se você continuar a pesquisa nesse local, também encontrará grandes instalações subterrâneas antigas na região, 

bem como vários artefatos da época. Muitos silos com armas de energia ainda estão espalhados pela região e 

permanecem inexpugnáveis pelos campos de força programados molecularmente em suas matérias-primas. As 

pessoas que moravam lá faziam parte da grande união das sociedades da Atlântida e também foram realocadas 

quando atingiram o nível um. O planeta permaneceria zero por milhares de anos ainda, então não era mais 

compatível com a sequência de desenvolvimento dessas sociedades. A reestruturação tectônica ocorrida desta vez 

afundou vários berços de civilizações, principalmente Atlântida, Brasilis e Saxas, espalhadas por várias regiões do 

planeta. Todas essas cidades ainda estão submersas e assim será até algumas outras mudanças tectônicas, 

esperançosamente, traga-os de volta à superfície como relíquias de um bom e velho tempo que ocorreu aqui no 

planeta. Para se ter uma idéia, eles já tinham veículos e ferramentas antigravitacionais e circulavam o planeta 

nessas máquinas. Eles apenas usaram energia limpa, portanto, deixaram o planeta em boas condições para você 

em sequência. O mesmo não se pode dizer de você, pois o planeta terá que ser reciclado para eliminar tudo o que 

foi jogado com desrespeito na natureza, uma tentativa impensada de autodestruição do seu equilíbrio biológico 

como um todo. Porém, mais de 20% de vocês não têm mais conhecimento desses fatos e desejam respeito e 

equilíbrio. Uma vez que estes herdarão a terra. Você vê meus amigos; muitas centenas de civilizações passaram 

pelo planeta nos últimos 100 milhões de anos. Você tem que cientizar que foi escolhido para compor 

cronologicamente o primeiro nível da sociedade que continuará no planeta que coincidentemente ultrapassou o 

nível um da sua geração. Este é um marco, uma mudança na Era, colocando o planeta no mapa de planetas que 

participarão do desenvolvimento coletivo como irmãos de todos os planetas de nível um da Comunidade 

Galáctica. 

 

Q - Um amigo pergunta se o GC não permitirá o extermínio em massa, como eles lidam com o crescimento da 

população? 

 

- Bem, vou explicar, como vê, o planeta Terra no atual contexto de poluição gerado por suas sociedades não 

poderia sobreviver em termos de natureza, com mais de 600 milhões de poluidores. Na nova fase a ser iniciada 

com acesso a novas tecnologias, com energia em abundância, respeito pelos recursos naturais, controle adequado 

do clima, suas sociedades não precisarão mais se preocupar com esse detalhe. Em ótimas condições tecnológicas, 

o planeta Terra poderia suportar 70 bilhões de pessoas sem danos, mas apenas pessoas do nível um, conscientes e 

participantes. Mas há um ponto de equilíbrio em todas as sociedades planetárias. A qualquer momento, sua 

sociedade se equilibrará naturalmente, independentemente de qualquer ação tomada artificialmente. O equilíbrio 

também pode ser alcançado adicionando outras colônias que você pode implementar em outros planetas, 

Q - Outro amigo pergunta se já estamos em um planeta de nível um por que vocês não podem obter ajuda, por 

exemplo, para eliminar alguns tipos de doenças e outros males que nos afligem agora? 

 

- Amigos, o planeta está ajustando o nível um, pois o problema não é o próprio planeta, mas as pessoas que vivem 

nele. Os 24% que permanecerão aqui não têm com o que se preocupar, já que a frequência do planeta está se 

livrando de harmônicas espúrias, os males e as doenças se dissiparão naturalmente nas sociedades. No exato 

momento da transição pela qual você está passando, não podemos intervir porque não existe oficialmente uma 

"sociedade planetária" trazida no planeta Terra. Pode parecer que não estamos dispostos a ajudar, mas, na 

verdade, não podemos nos envolver neste momento com os ajustes causados pela má conduta de sua própria 

sociedade. A grande maioria dos seus males atuais foram causados por você para si mesmo. 
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Nossos sistemas de recuperação do corpo trabalham com manipulação genética em nível molecular. Ele não está 

programado para abordar os tipos de "problemas" gerados por vários tipos de envenenamento programados, aos 

quais você foi submetido até agora desde a infância até a velhice. Quando podemos entrar em contato 

diretamente com você socialmente falando, nossos sistemas podem ser programados para fazê-lo com todas as 

variáveis envolvidas, e muitos de vocês podem ser totalmente curados e restaurados à sua saúde original. Espero 

que não demore muito para acontecer. Muitos que nos consideram "maus" terão a oportunidade de agradecer 

aos novos irmãos durante esta nova fase de desenvolvimento. Infelizmente para mim, só posso dar as dicas que 

lhe dei anteriormente, porque seria severamente avisado se tentasse ser uma espécie de curandeiro sem formação 

profissional. Muitas crianças já nascidas no nível um terão anormalidades no DNA que permitem capacidades 

desconhecidas para você, mas esse é um desenvolvimento normal. Mesmo com o desalinhamento harmônico 

completo, alguns desses fenômenos já estão ocorrendo em diferentes sociedades do planeta. A raça humana 

estará caminhando de agora em diante para o melhor. 

  

- Amigos, esteja ciente de que as mudanças tectônicas estão sendo aguardadas para que o planeta se reorganize, 

não se preocupe com o inevitável, tente ter cuidado para que suas famílias sejam as melhores possíveis apenas no 

caso de eventos próximos às áreas geográficas onde você estão agora. Nestes tempos, todos vocês testemunharão 

muitas coisas estranhas acontecendo em sua atmosfera, resultantes de interações naturais do processo de 

mudança global, juntamente com a precária e retaliadora tentativa de manipulação da atmosfera experimentada 

por seus governos. A natureza seguirá o caminho certo para o planeta reciclar como um todo e é ideal para a 

geração presente e futura. Esse fato fará com que todos vocês quebrem laços com o atualmanipuladores do 

planeta e adquirir o direito de formar uma sociedade mais justa para todos os que participarem. 

- Paciência é uma virtude inerente apenas às pessoas mais familiarizadas com os fatos, entendendo que nada é 

uma sequência exata, mas uma união de eventos conectados que podem definir a sequência real de eventos 

futuros. O destino de uma geração é projetado por essa sequência de eventos adicionados à linha do tempo dessa 

sociedade e para onde ela pode levá-lo. 

Fiquem bem e em paz, meus amigos. 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 117 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e dezessete - 16 de maio de 2014. 

Q - Mythi, essas fotos são de satélites russos orbitando Saturno e parecem ser uma nave espacial ou algo assim. 

Você pode nos contar algo sobre isso? 

https://www.youtube.com/watch?v=N1-CTdcyaF4&index=53&list=PL8A4AFC31679E94B9
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- Essas naves-mãe maiores que a Terra pertencem a uma raça de descendentes de Arcturianos que vivem em 

Camelopardalis, a mesma raça responsável por manter aqui alguns registros estacionários como o satélite dos 

Cavaleiros Negros para a sociedade Boötis. joint venture entre suas civilizações.Esses naves são muito, muito 

grandes e transportam grandes equipamentos de mineração e mineração. Eles também capturam asteróides 

inteiros compostos de minerais ordenados, extraindo-os na Nuvem de Oort.Até em suas próprias imagens da 

NASA através da visualização do telescópio Hubble, às vezes elas mostram essas naves no espaço 

intencionalmente ou distraidamente. 
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Você observará esses naves muito grandes, Camelopardalis, circulando o sistema solar, pois eles têm bases 

espalhadas por todo o sistema. Em Júpiter e suas luas, em Saturno, eles mantêm uma grande base de mineração 

hexagonal no pólo norte do planeta, bem como estações de extração em várias luas. Em Marte, eles mantêm 

equipamentos e luas artificiais que são bases operacionais. Urano, Netuno, Vênus, Mercúrio e até mesmo o 

pequeno Plutão têm bases na exploração mineral. Eles deixaram a mineração na Terra pela decisão da 

Comunidade Galáctica por cerca de 11.000 anos para uma colônia destinada à cultura humanóide. Mas eles 

mantêm as bases extrativas da Lua que estão operando até hoje. 

- Se você puder prestar atenção ao seu sol através de satélites, verá muitos desses grandes naves de várias raças 

recarregando suas baterias de plasma, convertendo a energia liberada pelo sol. A energia do plasma é usada em 

todo o nave para uso interno, iluminação, aquecimento, campos de força, instrumentação, etc. ... Para navegação, 

os campos magnéticos unipolares são gerados pela antimatéria na maioria das concepções atuais de tecnologia 

para construir naves espaciais, para ser estável. fonte e não precisa recarregar durante a vida útil do nave. 

Portanto, o melhor local para estacionar naves grandes estará sempre próximo do sol do sistema. 

 

Q - Mythi, temos a filmagem de um foguete russo carregando um satélite de comunicação que foi "abatido" por 

uma sonda do tipo alguns dias atrás. Você pode lançar alguma luz sobre isso? 
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- O foguete foi danificado por uma sonda pleiadiana por uma razão; não era apenas o principal satélite de 

comunicações. As sondas apenas derrubam o foguete se ele estivesse carregando ogivas nucleares na carga; isso é 

algo que não foi revelado a você nesta história. Eu disse e repito, os Plêiades não permitirão armas de destruição 

atômica e destruirão tudo o que está sendo liberado com eles. As sondas são centenas de vezes mais rápidas que 

qualquer míssil que você possa produzir, para que não haja escapatória. Não haverá outra chance deles explodir 

mísseis atômicos no cinturão de Van Allen ou enviar clandestinamente outro míssil contra as bases lunares, como 

fizeram anos atrás. Se você não souber, também vou informá-lo que "eles" tentaram derrubar o satélite Black 

Knight com dois mísseis que foram interceptados antes de atingir o alvo. Como isso falhou, 
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Q - Mythi, alguns insistem em insinuar que o Large Hadron Collider é uma tentativa de abrir um portal, eu sei que 

você falou sobre isso antes, mas teria mais para nos dar alguns detalhes? 

 

- Amigos, o material mais caro do mundo ficaria antimatéria com esse tipo de tecnologia, o problema é que você 

não pode lidar com o isolamento de partículas no nível quântico necessário. Os portais antigos poderiam ser 

simulados por essa tecnologia arcaica, mas servem apenas para comunicação e não para o teletransporte da 

matéria. As diretrizes para a montagem desses geradores foram auxiliadas por "longos crânios" trabalhando com 

seu governo. A Comunidade Galáctica impedirá qualquer tentativa de abrir um portal de qualquer tipo que saia da 

Terra até que seja reconhecido como um membro efetivo da comunidade. Os portais de tecnologia hoje são 

virtuais e podem ser abertos à distância, sem a necessidade de grandes instalações desse tipo. 
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- A título de informação, os Arcturianos estão em uma grande operação de delimitação de áreas do planeta; você 

pode começar a ouvir ruídos e observar marcas no solo e nas fronteiras costeiras. Esses limites são como sensores 

geofísicos que geram uma visualização holográfica precisa dos movimentos tectônicos em qualquer ângulo e, 

portanto, fornecem pontos iniciais de movimento, permitindo ações que podem ser tomadas durante a sucessão 

de eventos naturais. Existem muitas variáveis nos processos naturais, portanto essa é a melhor maneira de obter 

um mapa dinâmico dessas manifestações. 

- Sei que é difícil para alguns de vocês esperar pela mudança, mas o tempo tem uma importância subjetiva, 

dependendo de quão envolvido está quem está passando pela linha do tempo de um determinado período físico. 

Nada como um dia após o outro para passar os eventos na hora certa para todos nós. 

 

Esteja com a luz e a paz, meus amigos. 

 

Vídeo 118 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e dezoito - 28 de junho de 2014. 

 

- Fico feliz em estar entre vocês novamente. Tivemos que ir em missão de socorro a uma colônia de nível zero 

vivendo na sexta órbita do local que você chama de Gliese 876, que foi quase extinta por uma raça agressiva de 

insetoidespego de surpresa. Infelizmente, as raças insetoides são muito difíceis de lidar e, na maioria das vezes, 

simplesmente aproveitam o que precisam sem dar maior satisfação a ninguém. Mas agora as comunidades 

sobreviventes estão sendo reorganizadas com a ajuda de "astronautas celestes", como eles nos chamam. 

 

- Amigos, não posso tirar fotos ou permitir fotos de qualquer coisa que possa causar mudanças sociais indevidas 

no momento. Fui chamado a atenção por fazer esses estudos sociais envolvendo os terráqueos, mas não fui 

completamente banido por não ultrapassar certos limites. Nossos sistemas de imagem não são compatíveis com 

seus sistemas. Utilizamos uma tecnologia que forma as imagens holograficamente em níveis moleculares sem 

telas, impossíveis de serem transformadas para o seu tipo de imagens. Podemos encaminhar mentalmente essas 

informações entre nós e outros humanóides suscetíveis. Um especialista pode até examinar um paciente a partir 

deste tipo de holografia, pois pode abrir o paciente e observar porque o sistema mostra não apenas a imagem, 

mas também tudo o que está dentro dela. Eu sei isso' Na época, é difícil entender, mas a holografia molecular 

copia molecularmente os detalhes em todo o projeto, como se fosse sua ressonância magnética nuclear que gera 

imagens fatiadas estáticas, apenas que nossos sistemas produzem a imagem de cópia da matéria no nível 

molecular da posicionamento espacial real que é uma cópia exata do assunto interno e externo envolvido na 

forma da imagem, todas as células simultaneamente no nível molecular. Bem, vamos parar de falar sobre coisas 

que não importam no momento. todas as células simultaneamente no nível molecular. Bem, vamos parar de falar 

sobre coisas que não importam no momento. todas as células simultaneamente no nível molecular. Bem, vamos 

parar de falar sobre coisas que não importam no momento. 

 

- Sobre as perguntas feitas após a CB colocar o vídeo sobre o fato, sobre a tripulação do seu nave Columbia, 

quando foi destruído, tentando pela segunda vez derrubar o satélite de Epsilon Boötis em 2003, possivelmente as 

Plêiades retiraram a tripulação por teletransporte de matéria orgânica antes de enviar a mensagem aos seus 

governos. Como você pode ver, nenhum dos corpos foi visto flutuando perto dos destroços. Não temos acesso a 

dados sobre as ações militares das Plêiades, mas isso deveria ter acontecido e essas sete pessoas estavam agora 

sob custódia. 

 

Q - Mythi, é verdade que um grupo dissidente das Plêiades decidiu retirar mais de dez mil cabalas do planeta? 

Segundo informações que aconteceram no dia 15 deste mês de junho ... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qY4MEwBRlBE
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- Meus amigos, você não conhece os pleiadianos. Não existem e nunca haverá "dissidentes" para as tripulações 

que participam do controle instituído para este planeta. Atualmente, tudo no planeta está sendo monitorado. Não 

entendo como alguns de vocês podem imaginar que isso poderia acontecer, especialmente quando se trata de 

proteger o mínimo, que deve ser protegido como suas elites. O que posso lhe transmitir é que houve um 

movimento maior de naves entre as colônias de reptilianos de Marte e seus governos. Muitos de vocês podem não 

aceitar ou acreditar na existência de reptilianos e colônias mistas em Marte, mas um dia não muito longe, vocês 

se lembrarão de tudo o que eu falei. 

 

Q - Mythi, muitos estão perguntando se algo está acontecendo para impedir o lançamento de foguetes em 

operações na órbita da Terra? 

 

- Não diretamente. Qualquer dispositivo que contenha material nuclear para uso militar ou científico em caso de 

detecção não será liberado para colocação na atmosfera superior. O dano foi causado, resultando na criação de 

duas camadas intermediárias de radiação nos cinturões de Van Allen, foi o resultado de experimentos científicos 

não qualificados por seus governos e gerou diretrizes muito mais rígidas para proteger o planeta como um todo. 

Não é necessário insistir nisso. As sondas plêiades estão em vigor em todos os pontos-chave do planeta. 

 

- Você vê meus amigos, tudo o que você vê neste contexto científico apresentado ao público é uma realidade 

criada para você continuar em um nível controlado de conhecimento. Na sua chamada dos anos 70, seus governos 

já haviam colocado uma estação espacial muito mais avançada em órbita de Marte, onde eles planejavam a 

instalação de áreas de assentamento com assistência tecnológica de algumas empresas reptilianas. O que eles 

mantêm aqui é apenas um para a pseudo-científica A realidade que você mora aqui é uma realidade feita 

especificamente para cobrir toda uma atividade científica escondida por uma minoria. Hoje, mais de 50.000 seres 

estão em Marte, muitos trabalhando em um regime militarmente controlado na implementação da infraestrutura 

planejaram esta nova colônia administrada por um consórcio humano-reptiliano. 

 

- Estou entendendo a lógica da Comunidade Galáctica em relação ao adiamento até agora dos principais eventos 

naturais que deveriam ter devastado o planeta. Tuas elites são como um fogo extinto por falta de opções de 

controle, ficando sem oxigênio para queimar. Alguns grandes naves impediram desastres interceptando emissões 

solares extremamente perigosas; os Arcturianos ainda estão controlando alguns pontos-chave da crosta seguindo 

as "mudanças nas diretrizes" definidas acima. O campo geomagnético do planeta é difuso, nossos naves navegam 

por interação magnética e o sistema se ajusta o tempo todo para acompanhar esse equilíbrio assíncrono do 

núcleo magnético. Seus polos geomagnéticos ainda não se moveram drasticamente devido ao controle que está 

sendo realizado por um grande objeto pairando sobre o quadrante sul, mas esse elo de energia entre o objeto e o 

núcleo do planeta está de alguma forma aquecendo a Antártica, de dentro para fora e não pode ser usado por um 

período mais longo. Este objeto artificial está girando na mesma velocidade do planeta e seguindo sua órbita e 

movimento axial do eixo, para não influenciar o comportamento orbital em relação ao sistema. Não sabemos 

exatamente quais são os planos científicos da "Comunidade Galáctica", mas passarei as informações a você 

sempre que me familiarizar. Houve algumas mudanças no decorrer dos eventos durante esse período em que 

estive fora do sistema e, seguindo as tendências dessas mudanças, parece que eles decidiram colocar suas elites 

contra a parede. Este objeto artificial está girando na mesma velocidade do planeta e seguindo sua órbita e 

movimento axial do eixo, para não influenciar o comportamento orbital em relação ao sistema. Não sabemos 

exatamente quais são os planos científicos da "Comunidade Galáctica", mas passarei as informações a você 

sempre que me familiarizar. Houve algumas mudanças no decorrer dos eventos durante esse período em que 

estive fora do sistema e, seguindo as tendências dessas mudanças, parece que eles decidiram colocar suas elites 

contra a parede. Este objeto artificial está girando na mesma velocidade do planeta e seguindo sua órbita e 

movimento axial do eixo, para não influenciar o comportamento orbital em relação ao sistema. Não sabemos 

exatamente quais são os planos científicos da "Comunidade Galáctica", mas passarei as informações a você 

sempre que me familiarizar. Houve algumas mudanças no decorrer dos eventos durante esse período em que 
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estive fora do sistema e, seguindo as tendências dessas mudanças, parece que eles decidiram colocar suas elites 

contra a parede. 

 

- Amigos, apesar de não agradar tudo o que tenho a dizer novamente, seus romances religiosos foram deixados 

como diretrizes em linguagem figurada para garantir uma linha de decência e comportamento das comunidades 

há milhares de anos. Os romances foram reescritos por várias culturas adaptadas ao seu povo. O chamado "Livro 

das Revelações" é toda linguagem figurativa, a sequência de eventos que determina a direção de uma sociedade é 

gerada por seus membros e não por um romance descritivo de observações teológicas. Todos vocês estão agora 

no processo de conscientização e não estão sujeitos a conceitos impostos por uma minoria controladora e 

distorcidos por milhares de mudanças e acréscimos. Conscientização é a palavra-chave, 

 

 

 

Vídeo 119 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e dezenove - 18 de julho de 2014. 

Q - Gostaria de saber, se possível, a estrutura básica dessa aliança doentia entre as elites da terra e os reptilianos. 

Os terráqueos têm naves espaciais avançadas (por nossos meios) e quantas (se houver), quais seriam os tamanhos 

e desempenhos, assim dimensões e número de tripulantes. Gostaria também de saber o mesmo para os 

reptilianos envolvidos com os terráqueos e se eles possuem alguma nave-mãe, suas dimensões e formas 

aproximadas. 

 

- Veja, os reptilianos colocam alguma tecnologia nas mãos de seus cientistas, como nanoestruturas, fusão a frio, 

reprogramação genética e manipulação quântica de alguns materiais, entre outras coisas, mas não podem passar 

naves espaciais ou tecnologias de armas, porque não são construídas por eles. Eles adquirem seus naves dos 

fabricantes programados para obedecer apenas às ondas cerebrais dos reptilianos, porque não podem se dar ao 

luxo de fazer esse tipo de programação por si mesmos. É como se você pudesse pegar um avião que tivesse uma 

"caixa preta" que obedecesse apenas a uma frequência cerebral específica. Essas programações e reprogramações 

são certificadas e registradas nas bases de dados do correspondente da Comunidade Galáctica. 

Se um nave for detectado sem que seu programa esteja registrado, ele será considerado "pirata" e todas as frotas 

em serviço na área serão notificadas de sua presença e poderão interceptar e inspecionar cargas e ocupantes. Os 

seres humanos ainda não podem receber nenhum nave desse tipo, seus cientistas ainda estão tentando obter 

naves antigos com tecnologias que podem ser copiadas. Os reptilianos não são tolos; eles nunca batem de frente 

com as comunidades galácticas, sempre se posicionando dentro dos limites da legalidade para não sofrer 

penalidades. Eles sabem que quanto mais mantiverem a dependência dos governos de seu parceiro, mais 

receberão em troca. 

Os naves que transportam equipamentos e pessoal do planeta são transportados por uma tripulação de Grays, 

cuja frequência cerebral também é aceita pelo sistema de controle desses naves. Os reptilianos têm vários tipos de 

naves espaciais, variando de unidades de serviço com aprox. 60 metros com tripulações entre dez e vinte 

componentes e para uma nave-mãe com mais de 16 quilômetros de comprimento, de 3 a 8000 tripulantes. 

As formas variam de acordo com o objetivo de cada espaçonave e não têm preferência fixa por modelos, porque 

adquirem espaçonaves substituídas baratas, de outras frotas, e para enviar reprogramação, portanto, eles têm 

vários tipos de naves. Você poderia chamá-los de "traficantes de lixo", como é a maioria dos descendentes de 

sociedades de insetos. Existem várias classes de naves espaciais de acordo com a tecnologia aplicada, recursos e 

método de propulsão. Levar seu alfabeto básico de A a Z seria muito pouco para classificar, mas apenas para 

ilustrar, enquanto as "sociedades humanóides" mais avançadas usam as classes de naves espaciais A a J, na 

maioria dos casos, reptilianos e insetóides usam na maioria das classes de J a Z. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Az1-clVT-gY
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- Amigos, apenas um lembrete, o sistema de "realidade comportamental" desenvolvido por suas elites é muito 

simples. Voltando há pouco tempo, em sua chamada "meia-idade", suas elites usavam como "matriz" para 

manter a escravidão mental de seu povo a segurança das altas muralhas do castelo, a segurança de suas igrejas 

contra as forças do mal e bruxaria. Aqueles que não faziam parte desse contexto serviram apenas para serem 

literalmente escravizados pela força do chicote. Para sobreviver, você sempre pagou a "taxa de proteção" imposta 

pelas elites para manter sua "segurança". 

Hoje não existem mais as muralhas do castelo, mas com o controle da tecnologia e de toda a energia gerada no 

planeta, suas elites mantêm suas sociedades na mesma "matriz" anterior, vendendo a segurança que a pseudo-

tecnologia oferece aos seus usuários. As elites agora "escravizam mentes" com as tecnologias que você precisa 

usar para fazer parte do sistema, caso contrário você se torna um "descartável". Ou você é um consumidor ativo 

ou um "nada". Aproximadamente 80% de sua força de trabalho é agora escravizados dessa maneira, estão 

conectados à "matriz" e, se desativados, não sabem mais nada além de passar fome ou se tornar zumbis 

mentais.Para sair desse círculo vicioso, você precisa ir de escravos mentais a observadores externos Tente 

entender de uma vez por todas que este é o plano do inimigo de sua conscientização, 

- Tente imaginar estar fora dessa "matriz", usando os recursos que o sistema está fornecendo hoje, mas não 

depende exclusivamente dele para sobreviver. Enquanto existir, use as vantagens que puder, mas esteja 

preparado para sobreviver sem ela. Se, por algum motivo natural ou proposital, a força motriz desaparecer por 

um longo período do planeta, tente imaginar a sobrevivência fora deste sistema imposto. Todo o sistema 

montado até agora pelas suas elites depende de estar conectado a uma tomada. Eles controlam as tomadas, a 

natureza também pode controlar "elas e suas tomadas" ... Se a eletricidade fosse gratuita para todos com 

unidades geradoras independentes e acessível a todos, tuas elites não teriam mais controle total. Tente desligar 

as tomadas, esteja ciente de que não pode permitir que a dependência tecnológica escravize suas mentes, 

transformando seus amigos em bonecos simples, 

 

- Para quem perguntou sobre lixo e reciclagem no futuro, descreverei uma máquina amplamente usada na 

reestruturação quântica de materiais. 

Suponha que você tenha um projeto de um veículo, um de seus carros, por exemplo. Você instrui a máquina com 

os detalhes das peças do veículo, as características do material, dureza, flexibilidade, cores, acabamentos, etc. Em 

uma câmara da máquina, você coloca a matéria em matérias-primas, em barras, em pó ou em pedaços simples 

desses materiais já utilizados. O sistema produzirá um veículo novo absolutamente perfeito, pois o projeto subtrai 

os materiais necessários da câmara de sucata. Se você perder algumas coisas, o sistema o alertará e esperará que 

o item que falta seja colocado na câmara de lixo. E o sistema avisa se você cometeu algum erro no cálculo de 

alguma característica de algumas das peças para otimizar a operação planejada para o conjunto final. Esse tipo 

de equipamento de produção trabalha para fabricar qualquer coisa projetada, de uma agulha para uma nave 

espacial. Como você pode ver, resta muito pouco ou nenhum resíduo para ser jogado no meio ambiente. 

 

- Para quem perguntou sobre a possibilidade de uma máquina de movimento perpétuo, aqui está a resposta. 

Quando você domina a tecnologia de um ímã com apenas uma polaridade (positiva ou negativa) e não 

convergindo linhas de força paralelas, esse equipamento será comum. Outra tecnologia para esse fim é a 

programação molecular de materiais que podem gerar calor e eletricidade apenas com constante excitação 

molecular, para sempre. Este é o mesmo princípio com o qual os raios são gerados em suas nuvens de vapor, 

apenas estes ocorrem indiscriminadamente e não são "controláveis". Estes são alguns conceitos da mecânica 

quântica molecular que você pode usar a curto prazo para resolver os problemas de energia na nova sociedade. 

 

- Os Arcturianos concluíram o processo de mapeamento das próximas mudanças tectônicas no planeta e assim que 

eu puder ter alguns detalhes, vou comunicar a você. 

 

Video 120 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e vinte - 10 de agosto de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=vE6EyvkROC4
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As questões são direcionados para representar o maior número de dúvidas enviadas no momento da reunião. 

Q - Mythi, o que e quem são os "Arcontes" mencionados nas escrituras antigas como influenciadores da nossa 

sociedade hoje? 

- Arcontes era um termo antigo para identificar "alienígenas", aqueles que não são da Terra. No tempo da grande 

civilização egípcia, todas as referências a civilizações antigas como Lemuria, Vedas e Atlantis se referiam aos 

"Arcontes", pois interferiam no progresso dessas civilizações. Como não havia como entrar em contato com esses 

"arcontes", alguns grupos foram formados para diagnosticar essa influência e tentar entender seu significado. 

Esses grupos se referiam como "os gnósticos" ou aqueles que queriam diagnosticar (identificar, conhecer). Aqueles 

grupos que não podiam passar por raças que cultivavam suas colônias aqui, como Plêiadeios, Arcturianos, 

Atonianos, Alkaids, Atouns, entre outros, procuraram e encontraram outras colônias que estavam sob o domínio 

dos reptilianos e aliados cinzentos, que estavam preocupados apenas em desestabilizar os humanóides no planeta 

para impedir o desenvolvimento. Na verdade, eles eram chamados de "Arcontes", mas genericamente todos os 

extra-terrestres foram incluídos na época nessa mesma designação. Quando o cristianismo foi "adotado" por seus 

reis como um meio de controlar as massas baseadas em romances deixados pelos Vedas e Lemurianos sobre o 

sistema solar e sua influência, todos os outros grupos foram perseguidos e suas referências tiradas da nova 

filosofia adotada. O que posso dizer é que não existe uma raça "Arconte", mas uma referência a qualquer coisa 

que não seja humana no planeta Terra. Os reptilianos e seus aliados se deparam com uma raça específica de 

pessoas que vive milhares de anos com eles em uma espécie de simbiose existencial (para deixar isso claro) 

continuou desde então dando suporte a certos grupos que você generaliza com a sigla "PTB", que incluía os 

descendentes de Atouns (crânios longos) como seus dependentes diretos para sobreviver. O verdadeiro 

responsável pela degradação dos valores sociais é esse "PTB", sob a orientação de seus mentores, oficialmente 

adotados e obedecidos desde os tempos antigos. Aqueles que puderem tomar consciência dos ideais sociais para 

uma vida melhor para todos, independentemente da cor, credo ou status econômico, apesar de estarem cercados 

por essas influências negativas, serão aqueles que continuarão na próxima geração, serão o futuro do planeta 

Terra. 

- Respondendo a muitas perguntas sobre a possibilidade de interferência em epidemias, explicarei. Seu "PTB" 

tentou de várias maneiras iniciar a conclusão de sua agenda, mas interferimos para não deixar espaço para isso, 

como fatos já conhecidos daqueles que acompanham nossas conversas. Dificilmente uma guerra se espalharia por 

todo o mundo e não envolveria diretamente a população que é o alvo real do cronograma, portanto a única e 

última chance seria um "evento epidêmico" falso para dar a chance de tomar medidas militares contra a 

população, no nome do pseudo-bem-estar dessa população. Veja, se forjarem uma pandemia generalizada, 

qualquer pessoa com um resfriado ou febre simples seria invariavelmente confinada sem o direito de reagir contra 

o sistema. Todos os que faziam parte da mesma família ou grupo de trabalho também seriam levados para 

"testar" e quarentena, ou seja, permitindo um domínio total das populações sem maiores questionamentos. No 

caso de um anúncio oficial de uma pandemia, evite tomar medicamentos administrados ou fabricados por seus 

governos, evite ser levado ao hospital com suspeita de sintomas, tente tratá-lo anonimamente com um amigo ou 

médico de família, mantenha o pH do seu corpo um pouco básico e consuma frutas com vitamina C na natureza. 

Essa epidemia não existe, mas a publicidade fará com que ela aconteça e eles podem inocular você com o que eles 

querem nas pseudo "estações de triagem". tente tratá-lo anonimamente com um amigo ou médico de família, 

mantenha o pH do seu corpo um pouco básico e consuma frutas com vitamina C na natureza. Essa epidemia não 

existe, mas a publicidade fará com que ela aconteça e eles podem inocular você com o que eles querem nas 

pseudo "estações de triagem". tente tratá-lo anonimamente com um amigo ou médico de família, mantenha o pH 

do seu corpo um pouco básico e consuma frutas com vitamina C na natureza. Essa epidemia não existe, mas a 

publicidade fará com que ela aconteça e eles podem inocular você com o que eles querem nas pseudo "estações de 

triagem". 

- Não podemos seqüestrar psicopatas ou seu PTB, como alguns pedidos, eles serão removidos por eles mesmos, 

não podemos interferir em seus assuntos militares, o que podemos fazer é evitar o uso de armas de destruição em 

massa e registrar tudo o que está acontecendo com as populações e mudanças no planeta. Tudo o que está 
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acontecendo socialmente foi o resultado dos atos praticados ou ignorados pelas gerações anteriores, avós, 

bisavós, bisavós ... infelizmente você está pagando o preço, mas tenha certeza de que esses erros não continuarão 

quando o "nível 1" "finalmente o comando do planeta. 

- Sobre os buracos inexplicáveis encontrados em áreas costeiras e interiores, na verdade são objetos sendo 

removidos por "tração antigravitacional" com Arcturianos de "serviço de artesanato". Você pode observar as 

linhas verticais deixadas nas paredes dos furos recém-formados. Nenhum vestígio de explosão ou impacto de 

qualquer tipo será encontrado, porque isso não acontece. Dezenas dessas antigas estações de defesa estão sendo 

removidas porque estão se tornando instáveis ao longo dos anos. Sinais de ativação espontânea foram detectados 

em alguns deles e todos serão retirados por precaução. Esses artefatos antigos têm mais de 14.000 a 30.000 anos 

de idade, usados para defender áreas onde havia colônias humanóides, contra algumas raças invasoras de guerra. 

Houve muitas batalhas desde 400 milhões de anos atrás para proteger as colônias em desenvolvimento quando 

este planeta era uma área aberta de caça. Muitas centenas de civilizações foram desenvolvidas aqui, e só agora o 

planeta ganhará sua independência como raça. 
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- Seu Sol entrou em outra frequência e foi estabilizado por naves especializados e após esse processo passar um 

tempo em estado de letargia durante essa estabilização. Agora, ele se manifestará novamente e causará algumas 

reações em cadeia para o reajuste do restante do sistema. Isso não significa que catástrofe significa ajuste fino do 

sistema solar como um todo. O sistema solar estará vibrando em breve, todos na mesma faixa de frequência. 

Como muitos de vocês podem estar se sentindo em sua própria pele, o clima está mudando cada vez mais. A 

proteção geomagnética do seu planeta está enfraquecendo muito rapidamente, como uma onda senoidal que 

passará pelo zero para iniciar o ciclo oposto; portanto, esteja preparado para as mudanças que acontecerão a 

seguir. Seu PTB no momento não esperará que mudanças naturais implementem sua agenda, portanto, esteja 

alerta. 

- Espero que você tenha paciência e força para enfrentar esses problemas de mudanças com altruísmo e tomar 

decisões concientes. Vou informá-lo de tudo o que souber sobre as próximas mudanças. 

Vídeo 121 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e vinte e um - 23 de agosto de 2014. 

Estas são respostas para muitas perguntas acumuladas sobre o mesmo assunto. 

Q - Mito, quando morremos e entramos na quarta dimensão, o que acontece com os maus elementos que 

abundam aqui? Existe alguma triagem para separá-los das pessoas normais? 

https://www.youtube.com/watch?v=AclMXkVbiBY
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- Alguns anos atrás, citei a quarta dimensão (os Seres Azuis) e expliquei vagamente como o ciclo de retorno à 

terceira dimensão. Ilustrarei um pouco mais esse ponto, porque muitos têm dúvidas sobre o que foi dito. 

- Amigos, muito poucos da terceira dimensão, quando desembarcados, vão diretamente para a quarta dimensão, 

onde estão os Seres Azuis. Existe uma zona entre a terceira e a quarta dimensão que você chamaria de "limbus" 

ou "zona de fronteira", na qual a grande maioria dos desencarnados passa algum tempo antes do resgate dos 

Seres Azuis na quarta dimensão e o consequente reescalonamento para a próxima reencarnação. Essa zona 

intermediária é uma passagem obrigatória como camadas a serem transfixadas. Sua mente apenas vai para outra 

camada quando você tem a densidade necessária para isso. Sua frequência áurica é pessoal e intransferível. É a 

única maneira de definir o estágio em que você continuará seu desenvolvimento. Como exemplo, digamos que 

você faleceu agora e tem problemas pendentes ou "coisas para corrigir" que ainda perturbam sua aura. Se a sua 

frequência for muito baixa, você acordará na periferia desta zona que está, nas sombras, longe da luz. Estes 

subúrbios são onde reúnem todos os espíritos com "aura sombria", nociva, violenta, animalesca e desajustada; é 

um lugar que você poderia chamar de um inferno. Eles permanecem nessa periferia até que desenvolvam suas 

consciências o suficiente para acordar em um bairro melhor e, assim, continuar o caminho. Veja bem, quando sua 

energia quântica deixa o corpo físico da terceira dimensão, ela está em um estado protoplasmático muito próximo 

da física ainda importa. Você ainda mantém todos os seus sentidos como fome, sede, dor, calor, frio e vícios, 

porque ainda está muito perto da área em que acabou de sair. Esta zona intermediária é como se você estivesse lá 

fisicamente, você terá que comer, beber e abrigar, será um lugar como Terra, lama, insetos, animais, florestas e 

desertos. Como seus amigos dizem "o igual atrai o", todos os que estão nesta "zona baixa" terão que lutar por 

comida e abrigo com seus pares. Isso pode levar muitos anos ou centenas deles, vagando por essa área até que 

possam ser resgatados para uma área melhor na zona. Quanto mais a sua frequência áurica for leve, você se verá 

em um ambiente mais adequado, com tudo o que precisa para viver, comer, beber e lugares agradáveis para se 

abrigar sem precisar lutar, tendo acesso a tecnologias de apoio para o seu desenvolvimento e aprendizado. Lá 

você pode participar e ajudar no desenvolvimento de outras consciências e terá tempo para se adaptar a essa 

nova realidade, expandindo rapidamente seu próprio nível de conhecimento e consciência. Quando você estiver 

pronto, você acordará em um novo dia já na estação de embarque para a quarta dimensão e será recebido pelos 

seres azuis. Somente se sua aura for leve o suficiente, você se verá diretamente na estação de embarque, para um 

lugar que poderia ser chamado de "paraíso", aproveitando seus termos literários. Cada um de vocês é o único 

responsável pelo local em que acorda após a sua desencarnação da terceira dimensão. Espero ter esclarecido um 

pouco mais esta questão para muitos de vocês. 

Q - Os voluntários querem saber o que esperar e quando, o que pode ser dito?  

- Aqueles que são verdadeiramente voluntários e não apenas as pessoas que esperam um possível resgate 

individual, podem ser usados por todas as equipes que precisam interagir com comunidades desinformadas. 

Imagine uma mensagem de suas mídias controladas pela PTB dizendo que há um ataque alienígena e somos 

hostis, pedindo às pessoas que tentem nos atacar, antes que percebam que estamos lá para ajudar? Se essas 

populações descobrirem que temos patrícios a bordo da espaçonave, será mais fácil entender as explicações que 

podem ser transmitidas e facilitar essa interação. Se essa oportunidade acontecer, todos os voluntários receberão 

mensagens subliminares que farão você esperar para fazer contato com sua equipe com a qual eles irão interagir. 

As famílias dos voluntários serão apoiadas durante toda a duração de sua participação nas operações. Tenha 

paciência e aguarde os eventos. 

- Amigos, como você está vendo, seu PTB está perdendo o controle da situação por incompetência da máquina 

montada para executar todas as ações planejadas, incluindo o holocausto econômico do sistema. Os Plêiades 

relataram que as três nações da sua região chamadas Ásia, que são contra as nações dominadas pelas elites 

atuais, instalaram um sistema para gerar ondas escalares (bem como o sistema HAARP) orbitando o planeta em 

várias dezenas de pontos que cobrem todo o planeta. No caso de ser usado para "atos de despovoamento em 

massa", o sistema será desativado e destruído em segundos por sondas que estão de serviço monitorando todo o 

processo de ativação. Os Plêiade já estão monitorando há algum tempo não apenas armas nucleares, mas 

qualquer sistema agressor que possa ser usado para direcionar armas contra qualquer região. 



 
331 

- Enfim, tome muito cuidado, pois o inimigo do seu inimigo nem sempre é servido para ser seu amigo ... eles só 

podem ocupar o lugar antigo para subjugar as pessoas da mesma maneira, trocando o antigo PTB por outro igual 

ou pior. Ao analisar a situação atual e a péssima qualidade das pessoas hediondas que predominam em suas elites 

atuais, acredito que tudo pode ser melhor do que aqueles que ainda mantêm o poder econômico do planeta. 

Tenha certeza de que desta vez não serão permitidos atos covardes de um lado ou de outro, o que vale para as 

duas facções que disputam o controle, porque aqui estamos monitorando todos os movimentos em tempo real e, 

então, teremos a ordem esperada de interceder. 

- Não consigo fazer previsões sobre eventos regionais, mas fatos importantes podem acontecer nos próximos 30 

dias no anel de fogo do Pacífico e na América do Norte continental. Nos próximos dias, os Arcturianos finalizarão o 

desmantelamento da base perto das Ilhas Canárias e da Islândia, deixando as regiões devido à natureza a partir 

de agora. O planeta está oscilando no núcleo, dada a fragilidade do campo geomagnético que está se adaptando 

à nova posição que se manterá nos próximos milênios, e está mexendo com o clima e as frequências de batida do 

planeta. Você notará interferência nos seus componentes eletrônicos, especialmente na imagem e no som durante 

esses ajustes. Muitos de vocês perceberão essas mudanças na frequência de batidas como um zumbido nos 

ouvidos que podem aumentar e diminuir durante o dia. 

- Mantenha sua atenção nos planetas do sistema solar, várias mudanças estranhas podem surgir nos próximos 30 

dias.  

Eu apareci para falar sobre esses problemas rapidamente, porque estamos ajudando várias operações 

simultâneas no sistema e, na verdade, tive muito pouca folga. Espero passar aqui mais vezes para manter as 

informações atualizadas com você. 

- Mantenha-se saudável e bem todos vocês. 

 

Vídeo 122 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e vinte e dois - 18 de setembro de 2014. 

Estas são respostas para muitas perguntas acumuladas sobre o mesmo assunto. 

Q - Mythi, você disse que as almas que passaram de um tsunami recente já haviam ido a um dos planetas 

preparados para reencarnar ali; em outro vídeo, você menciona essas muitas almas que estão esperando para 

serem reencarnadas no limbus ou na quarta dimensão. Como a vítima do tsunami conseguiu uma vaga para 

reencarnar tão rápido? 

- Veja meu amigo, como eu disse antes, quando há situações de grandes desastres naturais ou atos de guerra em 

que as populações são dizimadas, a quarta dimensão tem um "nível de primeiros socorros" para receber essa 

massa de pessoas sem corpo. Eles serão transferidos para as colônias de nível zero e nascerão sem perceber o que 

aconteceu, todos controlados pelos Seres Azuis. É como eles chegaram lá em sono profundo e já seriam enviados 

para uma nova reencarnação para complementar o ciclo parado. Este sistema funciona com precisão desde que o 

universo em que fomos criados, portanto, não se preocupe com as rotinas após a morte, sim com o melhor nível 

possível de luz para passar por esses momentos e ser transferido para o nível de colônia, aqui no Terra ou em 

outro planeta. 

Q - Mythi, como podemos analisar as distâncias para o seu ponto de vista? Existe alguma correlação entre nossos 

sistemas de medição e os usados por outras culturas? 

- Como mencionei rapidamente em outras conversas, detalharei um pouco mais as informações. Os sistemas de 

medição usados pelas civilizações do nível um são o que você chama de "decimal" e não as medidas criadas por 

tuas culturas através dos tempos, como polegares, pés, braças, milhas, ligas, fahrenheit, galões etc. incompatíveis 

https://www.youtube.com/watch?v=iTuQhVatqQU
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entre si. . A unidade usada pelas comunidades galácticas como uma unidade comercial inferior é equivalente ao 

comprimento de onda da luz ultravioleta em espaço aberto, medindo aprox. 100 unidades da sua unidade 

chamada "angstrom". De acordo com o seu sistema decimal, 100 angstroms representam 0,000001 cm. Para 

comparação, seu "medidor" é equivalente a 100 milhões desse comprimento de onda. Posteriormente, todas as 

outras medidas resultarão em nomes das quantidades de unidades de comprimentos de onda nelas contidas, 

Q - Mythi, muitos comentam que os alienígenas estão interessados em nossos metais como ouro e prata, existe 

alguma verdade nisso? 

- Veja, minerais como ouro e prata são comuns no universo. O metal que regula seu sistema monetário é o ouro, 

então você o considera "precioso". Existem muitos depósitos de ouro em seu planeta, e alguns simplesmente não 

estão sendo explorados para não diminuir o valor de mercado desse metal entre suas sociedades. O ouro é 

abundante em muitos planetas desabitados e faz parte de muitos artefatos que outras sociedades produzem. O 

ouro é encontrado tão puro que é macio; você poderia mastigar uma pepita sem machucar os dentes. Em alguns 

casos, é quase como o metal líquido Mercury e esses dois metais combinam-se química e atomicamente muito 

bem. Mercúrio é o irmão mais próximo do ouro, com a diferença de uma única partícula em seus átomos, e, 

curiosamente, Mercúrio é um dos elementos mais usados na programação molecular, pois pode ser transformado 

em um número interminável de artefatos, placas extremamente finas etc. e ganha grande dureza depois que suas 

moléculas são instruídas a fazê-lo. O mercúrio é um metal básico para iniciantes em cursos de manipulação 

molecular. Finalmente, você pode concluir que não há necessidade de nenhuma sociedade querer roubar seu ouro, 

ele existe em grandes quantidades em planetas e asteróides, onde ninguém reivindicará a propriedade e pode ser 

tomado em quantidades conforme necessário com facilidade. E isso se estende a todos os outros metais e 

elementos minerais, com o tempo em que seus amigos verificarão que a mineração é uma atividade importante 

nas galáxias, todas as culturas industrialmente avançadas têm seus departamentos para obter matérias-primas e 

suas frotas de transporte especificamente para esse fim. 

Q - Mythi, no próximo dia 24, teremos 30 dias de previsão que você fez sobre mudanças no sistema solar em sua 

última comunicação, o que ainda pode ser esperado, já que nada de especial aconteceu? 

- Muita coisa está acontecendo, é que você não está sendo informado sobre essas mudanças altamente 

detectáveis. A atmosferade Vênus está mudando completamente; algumas declinações dos eixos rotacionais 

foram visualizadas pelos seus instrumentos.  

Eu esperava que seus astrônomos amadores dessem informações sobre esses eventos, mas parece que alguns 

ainda relutam em dizer alguma coisa. De qualquer maneira, você conhecerá as mudanças orbitais e físicas 

significativas nos planetas do sistema solar, incluindo o Taus. Se puder, tentarei detalhar melhor os dados para 

você sem que isso me complique, se seus próprios compatriotas não. 

- Apenas como aviso, o PTB tem usado manuseio atmosférico em larga escala ultimamente. Apesar de o 

movimento tectônico estar gerando rachaduras e vulcanismo na crosta do planeta, eles estão tentando atrapalhar 

as regiões para que as pessoas se concentrem em áreas onde será mais fácil controlar as ações programadas para 

a redução planejada da população. Eles tentarão aproximar as pessoas a locais específicos e algumas medidas que 

estão tomando visam prejudicar a vida em muitas regiões, iniciando o êxodo em locais predeterminados por elas. 

É mais fácil pescar em uma escola grande do que espalhada pelo mar. Esteja atento a vacinas em massa, não 

existe uma epidemia real, mas pode ser "criada" pelo cronograma em execução. Os doisfacções que desejam 

manter o controle do planeta nesta nova etapa planejada estão atingindo um limite de tempo para tentar superar 

uma à outra. Os componentes asiáticos estão melhor preparados para assumir o controle, eles criaram um 

sistema de bombardeio com frequência tipo HAARP que forma uma barreira como um campo de força em seus 

territóriosbloquear o radar, introduzir sinais de controle em mísseis e bloquear um possível ataque EMP. Parece que 

as coisas estão chegando a uma fronteira final entre as duas facções. 
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- Foram detectados em sua estação espacial possíveis conjuntos de armas de concentração de energia, que 

deveriam ter sido transferidas desmontadas em pedaços menores, se isso for confirmado, a estação será 

desativada permanentemente pelos pleiadianos. Esteja ciente dos fatos. 

Fiquem bem todos vocês! 

 

 

Vídeo 123 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e vinte e três - 16 de outubro de 2014. 

- Como seus amigos já foram informados, estamos em Plutão há 19 dias, implementando mudanças no complexo 

científico que mantemos lá. Este posto avançado analisa amostras de minerais em bilhões de asteróides existentes 

na região que seus amigos chamam de Nuvem de Oort. Muita história dos eventos geológicos da sua galáxia é 

descoberta nesses fragmentos. É uma atividade científica muito interessante. Em nossa rota para Plutão, fizemos 

um pequeno desvio de aprox. no dia 20 de setembro e pousamos no asteróide que você chama de 67P para 

reconhecimento científico, pois chamou nossa atenção o interesse científico do seu governo apenas por esse corpo 

celeste. Já existe alguma atividade de pesquisa e mineração neste asteróide, mas eles identificaram a chegada de 

sua sonda e estão monitorando sua atividade em tempo real. 

- Amigos, essa epidemia de Ebola anunciada é totalmente falsa. Eles estão criando a cena para poder vacinar 

populações incondicionalmente e, sim, injetar elementos diretamente nos corpos e contaminar a água, fatos que 

levam à falência de órgãos, independentemente da força orgânica normal. Hordas de pessoas "doentes" serão 

levadas para as instalações da quarentena e preparadas para serem descartadas adequadamente após a morte. A 

verdade é feia, mas a moral de suas elites é muito mais feia do que você imaginou em seus piores pesadelos. 

Tanto a mídia oficial quanto a mídia sensacionalista informal estão ajudando a criar esse teatro para que o plano 

possa ser implementado rapidamente. Não se deixe enganar por este teatro, você como "mais preparado" do que 

a maioria tem o dever de estar ciente desses fatos reais e tentar informar outras pessoas em suas comunidades. 

Em caso de suspeita de contaminação em sua área, comece a ferver água para beber, tome uma colher de chá de 

bicarbonato de sódio diariamente e consuma frutas com vitamina C e antibióticos metabolizados por frutose 

natural contidos no mel. Essas etapas simples o tornarão resistente a esses ataques biológicos e nanoelementos 

perniciosos. 

- Para os vegetarianos, esta é uma opção louvável, mas não descarta totalmente as proteínas de origem animal, 

que, além de enfraquecer as glândulas, remove muitas capacidades diferentes de reação do seu corpo nessa 

configuração atual do DNA de sua constituição física. A principal função do elemento que você chama de 

"vitamina D" no organismo é a absorção de cálcio e fósforo pelo organismo, que é crucial para o desenvolvimento 

saudável dos ossos e tecidos. É uma vitamina que atua no sistema imunológico, protegendo órgãos como o 

coração e o cérebro. É metabolizado pelo corpo quando exposto à luz solar, mas você deve comer alimentos como 

frutos do mar, gema de ovo, leite, queijo e iogurtes, para que o corpo possa transformar os elementos desses 

alimentos em vitamina D. 

Q - Mito, se o quarto não puder se comunicar com o terceiro e vice-versa, e você estiver no terceiro, mas em um 

nível superior ao nosso. Como você sabe tanto sobre o quarto? Como as informações vazaram do dia 4 para você 

conhecer e entender isso? O salto do seu nível e o quarto é tão grande quanto o nosso para o seu. 

- Quanto mais amigos alcançarem o desenvolvimento, maior será sua capacidade de contemplação e 

compreensão. Deste próximo nível 1 e 2, com a possibilidade de consultar grandes bases de conhecimento que 

estarão disponíveis, seus amigos terão uma visão mais ampla das verdades que governam nosso universo 

harmoniosamente. Tuas energias quânticas ou seus "espíritos" já tiveram contato com esta primeira camada da 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=cVE4OPEiSl8
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quarta dimensão, que é onde vocês se originaram. Tenha em mente que o assunto da terceira dimensão é apenas 

um veículo para o desenvolvimento de sua energia quântica, que é o verdadeiro "você". As informações não 

vazam, elas simplesmente precisam ser entendidas e fluirão de dentro para fora em suas mentes, porque elas já 

estão lá, simplesmente não podem ser acessadas neste "seu momento" de desenvolvimento. Como eu sei? Tudo o 

que você já passou permanece em sua memória, não como seus amigos dizem "Déjà vu", mas como experiências 

reais, e passamos por essas etapas várias vezes até atingir o nível 5. 

Q - Mythi, você mencionou que a raça remanescente dos Atonianos atuou como consultores para membros da 

elite da sociedade pelo menos desde a época do Egito Antigo. Quão envolvidos estão esses indivíduos nas práticas 

de sacrifício humano, abuso sexual infantil, exploração das "massas" etc., supostamente praticadas por 

banqueiros, governantes e outros líderes? Eles toleram essas práticas? Eles participam deles? 

- Este grupo de descendentes atonianos era um grupo que realmente não funcionava. Eles não estão envolvidos 

com essas práticas, mas dependem da manutenção recebida por suas elites. Essa prática de suas elites está 

diretamente ligada ao sentimento de impunidade decorrente do poder que elas detêm sobre outros seres vivos no 

planeta. A adrenalina que surge desse senso de poder é maior quando eles podem tentar agir como deuses tirando 

vidas como seus desejos obsessivos. O único respeito que conseguem é o medo e a dependência, porque não têm 

nenhum outro requisito a ser respeitado. Tudo o que conta para eles é a posse e o controle, mesmo sobre a vida e 

a morte. Esses atonianos remanescentes são bastardos, simples consultores, vivem de seu intelecto técnico que os 

mantém com alto QI para simplesmente sobreviver com conforto. 

Q - Mitos sobre humanos chamados Billy Meier, que tiveram contatos com as Plêiades, esses fatos realmente 

aconteceram? Ele fala sobre viagens no tempo, coisas que você disse que não são possíveis e, em nenhum 

momento, ele menciona a Comunidade Galáctica. 

- Veja, como eu mencionei antes sobre esse contato, ele realmente teve alguns contatos com "cientistas 

comportamentais" pleiadianos, mas na época ele falhou em assimilar adequadamente muitas informações que 

recebeu. Quando sujeito a visões holográficas de fatos passados, ele não entendeu que os ambientes holográficos 

eram uma tecnologia muito além de seu tempo. Na verdade, ele nunca deixou o planeta, toda a experiência que 

ele teve foram simulações, bem aqui, para estudar as reações dos Plêiades. Em relação à Comunidade, os Plêiades 

da Galáctica não estão falando muito sobre cadeias de comando, pois foram contatos oficiais totalmente extras 

que não entraram em detalhes organizacionais com essa pessoa especificamente. As histórias e a imaginação 

dessa pessoa completavam as informações da maneira que imaginavam ou queriam que os outros imaginassem. 

Q - Mythi, algum comentário sobre o OTC-X1? Aparentemente, é uma unidade que pode ser operada pela mente? 

- Sobre as unidades que você chama de OTC-X1 operadas pela mente, esses sistemas que criam campos 

magnéticos de geometria variável são básicos para obter resultados magnéticos com qualquer metal, mesmo com 

os não magnéticos. Quando você cria um estado neutro para esse conjunto, tornando-o sem peso relativo, um 

campo magnético criado com a mente é suficiente para interagir com ele. Você ainda não desenvolveu a 

capacidade de direcionar a mente com a criação desses campos, por esse motivo é um pouco perigoso interagir 

sem arriscar sua própria integridade física. Com a programação de átomos no nível quântico, o movimento pode 

ser programado no material sem que a camada externa seja forçada a girar mecanicamente, o que significa que 

você pode tocar na peça sem perceber que o material interno está girando em altas rotações. 

- As coisas ainda estão acontecendo gradualmente em relação às mudanças no planeta, mas esteja atento às 

mudanças climáticas radicais que podem vir a antecipar eventos. Sua atmosfera e o campo geomagnético são 

excelentes indicadores de desequilíbrios causados pela radiação cósmica e solar; então o planeta responde com 

movimentos da crosta na sequência. 

Nós estaremos aqui o tempo todo, não tenha medo, esteja sempre alerta apenas às mudanças climáticas e ao 

movimento de seus governantes. Fiquem bem, cada um de vocês, meus amigos. 
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Vídeo 124 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e vinte e quatro - 23 de outubro de 2014. 

Estas são respostas para muitas perguntas acumuladas sobre o mesmo assunto. 

Q - Mythi, é verdade que nossa sociedade está chegando à beira da extinção em nosso planeta para reiniciar 

novamente como nível um, enquanto houve inúmeras extinções "catalogadas" como sucedidas antes? 

- Grandes civilizações amadureceram neste planeta muito antes de você, mas foram movidas há muito tempo. O 

desenvolvimento da esquerda aqui demorou mais tempo, pelas desigualdades dialéticas e culturais entre os 

demais grupos. Sim, houve inúmeras "extinções", mas as culturas que estavam sendo desenvolvidas aqui foram 

auxiliadas por seus "mentores" para sobreviver. Veja, naquela época, não havia a Comunidade Galáctica cuidando 

desse sistema, de modo que o planeta estava sujeito a todos os eventos cataclísmicos naturais e externos que não 

receberam o apoio de Krulianos e outras raças, como os Arcturianos, para mitigar esses processos naturais de 

extinção. Os "mentores" dessas comunidades eles se voltaram o quanto puderam para manter suas colônias 

seguras, realocando, construindo grandes abrigos subterrâneos etc ... 

Nem todas as colônias (bilhões) gerenciam voluntários e professores para alcançar novos estágios de 

desenvolvimento mais rápidos. Seus atuais "remanescentes" da colônia no planeta conseguiram alguns 

voluntários que vieram em momentos diferentes, mas foram manipulados ou suprimidos por suas elites 

dominantes e não puderam realizar o que poderia ter sido realizado em auxílio da sociedade como um todo. Isso 

atrasou o desenvolvimento desta colônia, mas parte dessa sociedade está finalmente pronta para se estabelecer 

como a raça do planeta. Nos últimos 200 anos, suas sociedades começaram a esboçar integrações regionais, e a 

tecnologia alcançada no último século pôde se integrar globalmente. Isso levou a Comunidade Galáctica a 

decretar que a raça deste planeta não seria mais manipulada, seriam naturalmente filtrados e os elementos 

recém-chegados ao nível um seriam os representantes de uma nova sociedade madura o suficiente para 

finalmente entrar na comunidade interestelar. Portanto, ameaças externas foram desviadas no planeta, por 

krulianos, pleiadianos e, por que não dizer, pela frota de Mantuk, e a destruição tectônica regional por forças 

naturais foi controlada pelos arcturianos. Mas agora, algumas mudanças tectônicas e climáticas serão necessárias 

para que o planeta se adapte à nova frequência de batidas do sistema e se expanda para sua nova configuração. 

Portanto, estamos todos aqui nesta força-tarefa conjunta para monitorar os desenvolvimentos e garantir que não 

haverá a extinção dessa colônia. Os pleiadianos e por que não dizer, pela frota de Mantuk, e a destruição 

tectônica regional por forças naturais foram controlados pelos arcturianos. Mas agora, algumas mudanças 

tectônicas e climáticas serão necessárias para que o planeta se adapte à nova frequência de batidas do sistema e 

se expanda para sua nova configuração. Portanto, estamos todos aqui nesta força-tarefa conjunta para monitorar 

os desenvolvimentos e garantir que não haverá a extinção dessa colônia. Os pleiadianos e por que não dizer, pela 

frota de Mantuk, e a destruição tectônica regional por forças naturais foram controlados pelos arcturianos. Mas 

agora, algumas mudanças tectônicas e climáticas serão necessárias para que o planeta se adapte à nova 

frequência de batidas do sistema e se expanda para sua nova configuração. Portanto, estamos todos aqui nesta 

força-tarefa conjunta para monitorar os desenvolvimentos e garantir que não haverá a extinção dessa colônia. 

Q - Mito, os reptilianos e os cinzas podem não atrapalhar os planos da Comunidade Galáctica e nossos planos de 

integração para crescer? 

https://www.youtube.com/watch?v=6JDBpaw-64c
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- Entre as forças presentes na supervisão deste planeta, os Plêiadeus e os Arcturianos são conhecidos como os 

mais determinados a atacar ou contra-atacar. Os pleiadianos são decisões muito versáteis e rápidas e mantêm 

equipamentos muito atuais nas colônias sob sua supervisão. Quanto aos Arcturianos, há muitos milênios, são 

conhecidos e temidos por seu poderoso armamento, e seus vasos tubulares são muito respeitados. Atualmente, 

todas as naves espaciais usam armas semelhantes defensivamente, para que não haja mais fracos e fortes, mas o 

equilíbrio. Mas, apesar dos Arcturianos levarem à fama, porque nunca foram esmagados por ninguém em 

milhares de anos, e realmente suas armas defensivas são maiores que a maioria. Ninguém mexe com os 

Arcturianos e eles apenas dão satisfação às Comunidades Galácticas diretamente correspondentes às regiões onde 

estão trabalhando. Portanto, nenhuma raça ousará atrapalhar a integração desta nova colônia. A colônia 

humano-réptil em Marte já está catalogada e será parte integrante do sistema como uma unidade autônoma que 

não está conectada ao planeta Terra. Sob a supervisão da Comunidade Galáctica, seus amigos podem ter certeza 

de que acabarão sendo "bons vizinhos". 

- Respondendo a muitas perguntas sobre os Greys, não vamos generalizar. Apenas algumas raças de Greys 

representam um problema e estão ligadas a reptilianos ou mediam o comércio de raças insetoides. Os Greys que 

vocês, amigos, visualizarão aqui no planeta, 99% são raças afiliadas à Comunidade Galáctica e não representam 

risco para os seres humanos aqui. Portanto, não confunda as coisas. Existem tipos humanóides e não humanóides 

que representam problemas; veja seu próprio planeta na quantidade de pessoas más espalhadas em todas as 

culturas e elites. Na ocasião da abertura de contatos entre você e outros irmãos, você verá que as atuais raças 

através do seu sistema solar estão agora sob vigilância e nenhuma delas é um perigo para o novo nível da 

sociedade deste planeta. Muitas raças Greys trabalham em frotas e unidades industriais Plêiades, Sirius, 

Camelopardalis, Chitoks, Arcturianos, Aldebaranos, Krulianos e até em nossas colônias em Mantuk Andrômeda. 

Temos muitos amigos cinzentos. Eles são, na maioria, muito inteligentes, agradáveis e honestos. 

Q - Mitos, os mapas de Piri Reis da Antártica de 500 anos atrás mostram-na como um continente com clima 

subtropical e muito mais próximo em latitude da América do Sul e África e os contornos do litoral foram 

encontrados por pesquisas geológicas para seguir com precisão a forma do continente sob as calotas polares. Você 

pode nos explicar como a Antártica se moveu e o que aconteceu com ela desde então e se isso é semelhante aos 

movimentos da crosta agora ocorrendo? 

- De acordo com arquivos gerais do seu histórico de navegação, este cartógrafo usou mapas antigos da civilização 

védica da Índia para incluir o continente antártico em seus mapas. Os Vedas eram grandes cartógrafos e 

contavam com a ajuda de seus "mentores" para levá-los a Vimanas (ofícios de serviço) para mapear todas as 

áreas do planeta. As mudanças tectônicas ocorreram naturalmente várias vezes e com o aumento do diâmetro do 

planeta, os continentes se afastaram proporcionalmente. Muitos monólitos de sinalização foram colocados a 

pedido dos cartógrafos da época. A Antártica foi mapeada pelos Vedas, quando não era nem o centro geográfico 

do seu pólo sul, não havia gelo superficial e, portanto, foi mapeada com precisão pelos cartógrafos Vedas. A maior 

parte do mapeamento dos Vedas foi roubada por diversas culturas e grande parte foi destruída pela igreja na 

época do Império Romano, considerada uma heresia dizer que a Terra era redonda. Há muitos milhares de anos, 

os mapas védicos foram apresentados aos maias, incas, saxas, sumérios, egípcios, astecas e atlantis nas reuniões 

anuais de seus líderes com seus mentores na atual "Ilha de Páscoa", onde eram atonianos, Plêiades, Arcturianos e 

Epsilon Boötis, entre outros "corredores mentores". Então, cartógrafo conclusivo chamado Piri Reis acabou de 

copiar esses mapas para o mapa criado há 500 anos. A Antártica é uma região considerada por nós como um 

celeiro natural, tudo o que seus amigos têm em termos de biodiversidade de plantas e sementes são armazenados 

lá, congelados, mas totalmente operacionais. Quando um dia o gelo derreter e as sementes apanharem sol, a 

Antártica será um continente verde e abundante, com cópias de praticamente toda a sua flora. Outra informação 

interessante é que os cientistas de Taags, uma raça de skinny greys dos especialistas em orion da Geobotanics, 

estocaram sementes antárticas de tudo o que foi catalogado por eles em centenas de anos de pesquisa aqui no 

planeta e esse é um complemento perfeito para o que não é nativo do continente antártico desde os tempos 

antigos. 
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Q - Mythi, a divulgação está se aproximando? Eu pergunto porque houve um grande aumento de visualizações de 

naves de todos os tipos e formatos, inclusive dizendo que naves tubulares tentaram entrar em contato com a ISS 

(nossa estação espacial) sem resposta. 

- Bem, com um movimento maior de naves, sem dúvida, o número de avistamentos é maior. A Comunidade 

Galáctica não autorizou nenhum tipo de contato visual, mas também parece estar fechando os olhos sobre o 

assunto. Ainda não temos outra diretriz, portanto a primeira afirmação ainda permanece. É claro que, às vezes, o 

campo da invisibilidade está "desligado para não formar excesso de vapor ou outras características e, se formos 

vistos ou filmados," acidentalmente ".Como os Arcturianos estão desmantelando muitas instalações, os 

inconfundíveis vasos tubulares devem ser observados com freqüência. Com relação à alegação de que os 

Arcturianos tentaram entrar em contato com sua pequena estação, esta é uma pergunta sem comentários, eles só 

falam com frotas de naves relacionadas à sua missão e, como eu disse, representam apenas para o Conselho da 

Comunidade Galáctica, 

- Qualquer alteração nas instruções e condições fornecidas para o planeta como um todo, informarei. Tenha 

cuidado e esteja atento às condições climáticas, eventos tectônicos e movimentos militares. Paz e luz para todos 

vocês. 

 

 

 

 

Vídeo 125 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e vinte e cinco - 10 de novembro de 2014. 

Estas são respostas para muitas perguntas acumuladas sobre o mesmo assunto. 

Q - Mythi, quando você iniciou esta missão aqui em nosso planeta ou quando foi a primeira vez que viu a Terra? 

- Isso curiosamente nunca foi perguntado, mas é uma boa oportunidade para isso. No ano de 1934, fiz minha 

primeira visita a esta colônia. Desde então, participei de várias missões em outros sistemas, mas sempre voltava 

aqui de tempos em tempos. Eu era apenas um "aspirante a pesquisador" a bordo da frota na época. Confesso que 

não percebi a rapidez com que seus amigos alcançaram esse fim de nível tecnologicamente. Não sou velho, ainda 

não completei um terço da minha existência planejada e, antes disso, absorvi o conhecimento em várias áreas nas 

quais participei, mas a área que mais chamou minha atenção foi acompanhar analiticamente o desenvolvimento 

de seres inteligentes através do processo de autogestão da conscientização. É bastante interessante observar 

como os efeitos cumulativos das experiências vividas descrevem as características de cada indivíduo. Você, por 

tudo o que passou e está transmitindo a esta colônia, tem o potencial de se desenvolver rapidamente, uma vez 

que se livra das influências que o mantiveram ligado a conceitos pré-fabricados incorporados em suas mentes, por 

puro interesse de suas minorias dominantes. Eu pessoalmente imaginei boa parte da sua história contemporânea, 

então posso dizer que os conheço melhor do que você imaginou antes dessa informação. 

- Somente nesta fase atual de sua tecnologia foi possível para mim uma comunicação mais ampla com muitos de 

vocês ao mesmo tempo, através do desenvolvimento de seu sistema de comunicação global acessível aos cidadãos 

comuns. Essa foi uma experiência nova para mim, porque a CB conseguiu fazer com que nossas conversas 

chegassem a um número significativo de pessoas e eu pude obter um feedback mais homogêneo do 

desenvolvimento e conscientização médios de um grupo de raças heterogêneas, englobando culturas diferentes 

que olham o mesmo tipo de conscientização. Uma experiência única e extremamente interessante para mim. Suas 

https://www.youtube.com/watch?v=ExAUCiOj_F4
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dúvidas, ansiedades, vontade de compartilhar e contribuir para uma sociedade melhor demonstram equilíbrio e 

maturidade que podem ser muito bem utilizados quando seus amigos estão vivendo em um ambiente ideal para 

essas implementações, sem as limitações impostas a você até agora. 

Q - Mito, algo grande causou um campo de força em um quadrante inteiro do Sol, o que poderia ter esse efeito? 

- Veja bem, o CG está usando novas técnicas de controle desenvolvidas por Krulians. Com essa tecnologia 

avançada, campos de força de tremendo poder e diâmetros capazes de envolver um sol inteiro, eles podem 

influenciar positivamente quando o Sol sofre instabilidades causadas pelo choque de grandes asteróides ou corpos 

celestes maciços que passam pelo sistema. Cada vez mais, eles estão desenvolvendo equipamentos mais 

poderosos para evitar cataclismos em colônias sujeitas a eventos de extinção em massa. 

 

 

Q - Mythi, o que são hermafroditas? Existe um grupo de alienígenas hermafroditas em contato com a nossa 

sociedade hoje? 

- Hermafroditas são o resultado de conflitos de genes durante a gravidez, geralmente causados por agentes 

externos, como substâncias químicas ou malformações genéticas de óvulos ou espermatozóides. Não há raça 

humanóide com esse traço genético, apenas algumas raças reproduzem-se e outras raças insetoides têm a 

característica de gerar descendentes automaticamente quando atingem a idade adequada para reprodução. Na 

maioria dos casos, os humanóides que sofreram tais conflitos de formação dos órgãos são incompletos, 

mostrando uma tendência reprimida do gene defeituoso. Essas anomalias genéticas são o resultado direto de 

produtos químicos prejudiciais aos quais você está sujeito, tanto nos alimentos quanto nos medicamentos 

criminais que circulam na sua farmácia. 

Q - Mythi, a entrevista alienígena da enfermeira Matilda MacElroy realmente aconteceu em 1947? Ela menciona 

em suas conversas com os detalhes da EBE como "o Domínio", como a organização não o CG, fala de "prisão das 

almas", "Antigo Império", máquinas para apagar memórias, entre muitos outros detalhes. 

- As entrevistas de Matilda MacElroy realmente aconteceram, ela tinha a sensibilidade de recepção necessária 

para a comunicação telepática básica. A unidade que era possuída pelos cientistas era uma unidade 

biotecnológica, como descrevi a vocês amigos em perguntas anteriores sobre 1947. Pois o "operador" dessa 

unidade é como se ele estivesse realmente lá pessoalmente, interagindo com aqueles humanos, e ele usaram essa 

oportunidade para fazer um estudo paralelo em contato direto com seres humanos. Ele poderia ter deixado as 

"roupas" que continham sua energia quântica a qualquer momento que desejasse, mas foi incentivado pelos 

cientistas de sua frota a aproveitar a oportunidade que havia sido gerada pelo resgate do acidente que tiveram. 

Esse "ofício de serviço" era de uma frota de pesquisa pertencente a uma raça de outra Comunidade Galáctica, 

adjacente ao nosso, que envolve outro aglomerado de galáxias. Esta corrida é telepática, mas carece de fluência 
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nas línguas da terra, portanto, teve que adaptar as idéias buscando melhores maneiras de explicar alguns fatos 

para essa pessoa. Muito já foi dito de outra forma: sobre o "planeta reformador", o alienígena não significava 

realmente "reptilianos", e sobre apagar a memória, é uma constante reencarnação nas colônias "nível zero", não 

apenas aqui, mas em todos os lugares. eles por todo o universo. Sobre o antigo Império, ele mencionou um 

período, e não uma raça, em um período em que ainda não havia Galáctica Comunitária cobrindo essa região, e as 

forças de exploração e colonização agiram por si próprias, impondo suas políticas e "vontade imperial. Algumas 

delas agrupamentos de raças de "forças imperiais" poderia gerar uma espécie de campos de força em planetas 

com raças inferiores para fazer um tipo de lavagem cerebral que o conhecimento acumulado não poderia ser 

recuperado, mantendo essas culturas sob a subjugação delas para trabalhar. Mas essas técnicas usadas 

principalmente por insetoides e reptilianos em colônias humanóides foram banidas dos quadrantes de nossas 

galáxias por milhares de anos. Nenhuma máquina foi instalada aqui com o objetivo de apagar as memórias, que é 

um mecânico na quarta à terceira dimensão. Memórias de vidas passadas não o ajudariam em nada neste estágio 

de seu desenvolvimento, mas poderiam influenciar negativamente o livre arbítrio para tomar decisões com base 

em seu estado real de consciência, sem o peso dos erros do passado ou com a esperança de reemitir hits. 

Q - Mythi, gostaríamos de perguntar sobre nosso criador, Deus, Yashua, e como Ele se relaciona com todos os 

habitantes do Universo. É o mesmo Criador ou faz parte dele? 

- Não me alongo muito nessas questões porque muitos de vocês demonstraram que não estão preparados para 

entender nossos conceitos de criação. O conceito de um deus criador é uma visão um tanto distorcida de você 

neste momento atual de sua conscientização. Um deus como Yashua, Allah, Deus Todo-Poderoso, etc. é um 

conceito simplista em que sua mente pode se concentrar em pedir favores, orientação e proteção de um "ser 

supremo" criado por sua mente exatamente para esse fim. É mais confortável, pois mentes ainda enclausuradas 

em conceitos antigos imaginam respostas simples para os processos que ainda não entendem. Esse deus criador 

representaria o começo de tudo, passando por todos os estágios de desenvolvimento e dimensões para obter uma 

resposta coerente. Uma distância imensurável. A conscientização começa quando você está pronto para combinar 

harmonia com desenvolvimento, científico e interpessoal com tudo e todos ao seu redor. Quando seus amigos não 

tiverem certeza, não chame um deus para ajudá-lo, mas esteja ciente de que seus amigos fazem parte desse 

criador e, portanto, devem tornar sua parte a melhor possível para estar em sintonia. Imagine o que esse Deus 

gostaria. você faz, em outras palavras, uma demonstração de fé em você, em si mesmo. Você nunca estará 

sozinho, você tem a natureza tentando mantê-lo vivo com comida, você tem uma família ou um grupo de amigos 

que podem fazer você sentir que pode e deve fazer parte do contexto na tentativa de se juntar à conscientização 

desse grupo. e participe da harmonização do habitat em que você foi colocado para passar por esse estágio. Você 

pode criar, conscientizar, harmonizar, em outras palavras; você é parte deste projeto, parte da criação, parte 

desse Deus onipotente. O "presente" é o que conta, o futuro será construído "peça por peça" com um "número 

não" de "presentes", e quanto mais "presentes" você adicionar respostas mais claras às perguntas do futuro em 

sua conscientização. Dê um tempo para você chegar lá, tente iluminar a escuridão para os outros, tente buscar a 

felicidade em sua vida cotidiana, mesmo através de catástrofes, não seja você quem chora, tente ser aquela que 

conforta. 

Amigos, aqui está agora CB falando. 

- No final da entrevista, decidi contar um evento incomum desde meu encontro com Mythi, anos atrás. Eu tive que 

ir a uma unidade de imigração federal no aeroporto para compor uma documentação de um amigo sendo 

transferido, e uma pessoa desconhecida me cumprimentou com uma espécie de sinal mental. Eu olhei para as 

pessoas próximas e uma pessoa sorriu quando olhei para a direção em que sentia o sinal e vi que a satisfação 

tinha vindo dele. Eu me aproximei e o cumprimentei, foi quando começamos uma conversa no saguão do 

aeroporto. Ele se identificou como plêiadeus em serviço e observou que eu era um "colaborador". Ele estava 

curioso para saber com quem eu estava associado, raça e posição. Conversamos sobre os funcionários de Mantuk 

e ele mencionou que eles são muito bem vistos pelo CG como parceiros, generalizada em Andrômeda com muitas 

conexões com um grande número de sistemas estelares. Eles são muito bons amigos, ele disse. Ele me disse que 

as coisas estão acontecendo rapidamente; há muitos pleiadianos de Taus e outras colônias que fazem 
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reconhecimento aqui no planeta diariamente, mantendo informações para a frota que está monitorando o 

planeta. Eles podem falar qualquer idioma e conversamos em português perfeito. Também disse que "algumas 

forças" preferem manter este planeta no nível zero para manter o planeta sob controle, mas eles estão sendo 

cercados e perdendo terreno todos os dias. Ele disse que estão felizes em encontrar muitos humanos 

sensibilizados, e que nossa sociedade tem um grande número de seres com bom temperamento e bom nível de 

entendimento. Perguntei-lhe quando seria programada uma integração do planeta com "sociedades amigas, ele 

disse (como disse Mythi) que depende da análise e decisão do CG, mas isso está muito próximo de acontecer. Ele 

disse que uma grande base estará disponível aqui no Brasil, além de outras bases existentes na Antártica e locais 

em todos os outros continentes, e confirmou que as bases submarinas estão sendo desmontadas em todas as 

regiões, com "grandes mudanças físicas". Ele disse que a presença maciça de amigos de outras raças que 

trabalham aqui estão sendo percebidos e sentidos por muitos que estão prontos para um primeiro contato.Eu me 

senti muito confortável e trocamos informações de contato um pouco antes de avisar sobre o embarque no voo 

em que ele estava em uma missão secreta viajando com outros executivos.Eu queria me aprofundar nas minhas 

perguntas, mas não havia tempo. Acredito que poderei trocar algumas informações com ele sobre Taus e mais o 

que posso extrair dele, para nos manter cientes dos eventos planejados pelos Plêiades e para obter mais 

informações sobre a neutralização das "forças" (que acredito são os mesmos protegidos pelo Vaticano e por 

outras raças que trabalham com reptilianos) que tentam permanecer no poder. Mythi não tem nada contra mim 

para expandir meus contatos, mas ele gostou da ideia. 

Saúde a todos! 

CB 
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Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e vinte e seis - 30 de novembro de 2014. 

CB obs .: - Boas novas amigos, nosso irmão está de volta ao seu posto aqui em sua frota no planeta. 

A irmã, que ele chamou de "Ticy", está bem, teve a perna regenerada com um tipo de tecnologia que desempenha 

todas as funções originais das células-tronco e do gene que contém todas as informações da formação original do 

corpo. Nenhuma cicatriz ficará. Em mais quatro semanas, ela voltará às suas funções, assim como antes. Ela nunca 

se machucou dessa maneira traumática, e a dor que sentiu levará um tempo para ser parcialmente esquecida com 

o tempo. Ela disse que, por um lado, era bom ter uma idéia melhor da intensidade da dor ao realizar o serviço 

prestado em acidentes de larga escala. Foi um resgate de sorte que chegou antes que ela perdesse mais de 50% de 

fluidos vitais, mas ela teve sorte. 

Amigos, em 17/11/2014, a CB publique este aviso na página de bate-papo do site Mythi: 

“Amigos, ontem, depois de ler as considerações que começaram a girar na internet sobre a missão Rosetta, 

consegui me comunicar com Mythi e perguntei se ele poderia me fazer um favor e verificar o que realmente 

aconteceu. Ele entrou em contato com a unidade de mineração no asteróide. 67P (que é um asteróide e não um 

cometa, como foi erroneamente chamado). A resposta foi a seguinte: 

- "Observamos a passagem de um objeto artificial, para uma média de 15.000 km de abeam de nossa unidade, 

mas não fez nenhuma manobra para orbitar esse asteróide, nem liberou nenhum objeto na superfície, apenas 

passou e desapareceu no espaço". 

Essa foi a resposta; portanto, qualquer menção, foto ou informação é uma mentira direta. A missão de 10 anos e 

um bilhão de dólares falhou miseravelmente. Esta nave espacial está morta agora. Eles não conseguiram disparar 

os jatos para redirecioná-la após 10 anos inativos. Ela viajou para lá por inércia sem usar o motor, porque o vácuo 

não tem atrito, apenas com um EPIRB ligado, enviando sinais de tempos em tempos. O equipamento envelhecido 

com o bombardeio da radiação cósmica e a missão falhavam invariavelmente. Nada a relatar ... Eles estão fazendo 

este teatro porque se você diz que falhou é simplesmente admitir incompetência, você diz que chegou lá, mas um 

imprevisto aconteceu é outra coisa ... apenas o teatro para justificar um "sucesso parcial" nunca aconteceu .. . ” 

MAS ... aconteceu outro fato intrigante; hoje depois de seu retorno eu mostrei uma foto do asteróide 67P para ele 

e ele disse que não é o objeto em questão, perguntei o que estava errado ele disse "tudo", o asteróide que viaja 

na rota descrita para o objeto não tem neste formato e não nessa aparência, apenas a proporção pode ser 

aproximada. Segundo ele, a forma lembra uma grande pêra. Podemos assim concluir que tudo foi um grande 

engano. Sobre o objeto passado para 15.000 km de distância, citado pelos mineiros que trabalhavam no asteróide, 

parecia um farol antigo que emitia uma rota de sinal usada nas rotas das gerações anteriores de naves espaciais 

de transporte, anteriores aos portais de CG nessa região, e não parecia ter vindo do planeta Terra, pelo ângulo de 

passagem, era de uma origem diferente. 

Agora, perguntas de vários e-mails com o mesmo assunto são feitas várias vezes: 

Q - Mythi, é realmente possível entrar em um buraco negro sem morrer? E se sim, o que veríamos? 

- Essa possibilidade existe, mas é uma experiência improvável de ser eficaz. Existem "buracos negros", como vocês 

chamam de sugadores e outros que bombeiam energia, dependendo da pressão da expansão quântica em regiões 

específicas de cada um dos universos relacionados. Os buracos negros são como válvulas de escape entre dois ou 

mais universos tridimensionais, sem comunicação de energia entre a terceira e a quarta dimensão, porque os 

materiais e energias envolvidos não são os mesmos. A atividade dos buracos negros gera a agregação ou 

desagregação dos corpos celestes, sendo responsáveis pela formação de galáxias, expansão ou retração, 

dependendo da direção do fluxo de energia envolvido, gerando mais ou menos força da gravidade regional. A 

viagem através de um buraco negro envolve forças gravitacionais imensuráveis. A velocidade das partículas 

quânticas misturadas com gases e outros materiais físicos gera um campo energético extraordinário além da 

compressão do atrito, tornando praticamente impossível criar um campo de força isolante para proteger uma 

https://www.youtube.com/watch?v=aaDkASUNZ-0
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espaçonave. Mas, supondo que você passe com sucesso por uma sucção de buraco negro, seria uma viagem sem 

retorno, você teria que encontrar um buraco negro na direção oposta para poder voltar um dia ... e o que você 

veria seria um antigo galáxia, ou uma nova em formação, à qual esse buraco negro pertence, mais ou menos 

como você vê aqui, galáxias e mais galáxias. 

Q - Mythi, você sabe o que a árvore da vida significa? Cada um não muito me deu respostas diferentes. Quero 

saber o que você pensa que é ... 

- A Árvore da Vida é uma idéia simbólica e conceitual da conexão existente com tudo o que foi criado nesta 

terceira dimensão. O significado é simples, tudo está interconectado ... do mineral à luz, o grão de areia do átomo 

que circunda e sustenta a raiz até as folhas que se transformam quimicamente pela força da luz. Essa conexão 

perfeita mostra a interdependência de todos com cada um com tudo o que existe e sobrevive em nosso universo. A 

vida para alcançar a luz precisa de tudo que a sustenta até crescer folhas que absorvem a energia da luz e, 

portanto, podem multiplicar o processo por todo o universo. 

Q - Mythi, se houver uma terceira guerra mundial, qual cenário provável será para nós? 

- Veja bem, primeiro, seus amigos, levem em conta que os plêiades sob o comando da CG tentarão todas as 

soluções possíveis para que não haja um conflito de grandes proporções, mas, na minha opinião, como cientista 

nesta área, qualquer conflito que haverá um resultado de manipulação política. O grupo oposto (e excluído) às 

elites atualmente no controle monetário está com as melhores cartas no jogo do poder; se algo acontecer em nível 

global, seus amigos estarão sob "nova direção" e as elites atuais serão significativamente removidas das o 

quadro. Se isso acontecer, grupos dissidentes dessas elites procurarão manter as regiões em caos total para a 

"nova direção" apenas para encontrar problemas e onde encontrar soluções para os níveis regionais. Quando esse 

"cabo de força" 

Q - Mythi, como seres físicos, você precisa dormir e, se sim, quanto tempo precisa dormir? Por que precisamos 

dormir afinal? 

- Sim, dormimos também, mas na verdade somos "travesseiros" para os neurônios se recuperarem e 

reintroduzirem no sistema tanto fósforo quanto outros elementos necessários para a próxima jornada de 

atividade. Precisamos de uma hora de descanso a cada 12 horas, isso é ideal para o nosso metabolismo. Você 

também precisará de menos sono quando estiver vivendo mais equilibrado. Enfim, os bebês dormem mais que os 

adultos ... 

Q - Mythi, e sobre mudanças dentro e fora do planeta? O que podemos esperar ainda este ano? 

- Bem, pelo movimento que está acontecendo, os Krulianos exercitando enormes campos de força para neutralizar 

não apenas a radiação, mas também para criar pontos de baixa gravidade no sistema, pode ser que o CG tenha 

decidido pelas órbitas novas e finais de Taus. A foto que o CB me mostrou um grande objeto atrás de Saturno era 

apenas um reflexo de um desses campos de força krulianos projetados dessa maneira, para ser o planeta Saturno 

em ângulo orbital diagonal para esse campo de força quando essa imagem foi possivelmente capturada por um 

telescópio. A superfície da Terra. 

- Na superfície, o planeta está mais perto de mover a crosta para concluir a expansão planejada. Quando Taus 

estiver posicionado, será retirado o "contrapeso" que fica no quadrante sul do planeta Terra e que posicionará seu 

novo ângulo do eixo de rotação de acordo com a nova distribuição do peso da superfície. A atividade vulcânica 

tenderá a aumentar gradualmente até que toda a pressão possa realizar o trabalho de alteração física da crosta. 

Esteja preparado para eventos climáticos que ocorrerão regionalmente e fique atento a tudo o que seus 

governantes estão fazendo, como já comentamos com frequência. Estamos cientes. 

Q - Mythi, com relação às bases que estão sendo construídas que você citou, você poderia ter uma idéia de 

quantas pessoas poderiam ser alojadas nessas unidades globalmente? 
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- Esses números são conhecidos pelos Arcturianos e equipes designadas por Camelopardalis, que também são 

especialistas em exploração subterrânea e transferiram equipamento suficiente para trabalhar em conjunto com 

os Arcturianos. Acredito que as bases possam ser ampliadas sempre que houver necessidade, mas o GC deve ter 

uma estimativa aproximada do que você pode precisar em termos de espaço físico. Estimo um bilhão, se 

necessário, mas não sou o proprietário desses números. Esses abrigos podem ser usados para acomodar 

comunidades que não podem sobreviver em suas regiões, como no caso de regiões submersas, mas muitas regiões 

podem subsistir sem necessariamente ter que ir a abrigos. Estaremos aqui, e seus amigos sempre podem contar 

com a nossa ajuda quando for permitido. Eu tenho muito o que acompanhar, então esteja bem todos vocês! 

Pseudo-embuste "Cometa 67P" 

 

Vídeo 127 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e vinte e sete - 25 de dezembro de 2014. 

- De volta aos meus amigos terráqueos. Nossa frota foi convocada para uma reunião geral com uma diretoria de 

CG no planeta Taus. A primeira aterrissagem no planeta, juntamente com dezoito outras raças. Foi uma grande 

comunhão e muitas informações e critérios foram passados a todos que estão trabalhando em várias áreas de 

apoio. Ficamos um pouco isolados porque Taus estará com seu forte campo de força blindado, até ser posicionado 

em suas órbitas finais, e isso isolou alguns de nossos sinais. 

- Antes que você pergunte, darei uma breve descrição de Taus. É um planeta muito bonito e bem estruturado, que 

possui oceanos entre as regiões continentais, formando recortes com milhares de ilhas costeiras e muita 

vegetação com amostras de toda a galáxia. Diga que é quase tão bonito quanto Mantuk, só que tem um design 

mais moderno. Eles têm vários locais de carga e descarga, e qualquer tipo de poluição é espalhada pelo meio 

ambiente ou pela atmosfera. As áreas agrícolas são totalmente automatizadas e com clima perfeitamente 

https://www.youtube.com/watch?v=xCbvLFw46GM
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controlado, há muito de tudo. Qualquer unidade industrial possui cúpulas de proteção e seus resíduos industriais e 

químicos são direcionados aos terminais conectados ao portal de transferência. Esses terminais de descarga têm 

seus pares colocados na superfície do sol em que o planeta está orbitando, e todos os detritos são destruídos 

automaticamente sem causar nenhum dano ao sistema. Eu posso dizer que é um lugar bonito. Eles pegaram este 

planeta com solo fértil e composição firme, orbitando uma estrela em uma zona não habitável e o levaram ao 

local onde foi reformado e virtualmente transformado em um paraíso tropical com características de uma 

espaçonave moderna. Uma tecnologia extremamente interessante e criativa. Muitas possibilidades de 

transferência de tecnologia para o seu planeta em um futuro próximo. 

Q - Mythi, estranhas reações foram observadas em nosso sol hoje em dia, você poderia nos dizer o que seria? 

- Essas anomalias observadas pelo seu equipamento são descargas de energia da superfície solar feitas pelos 

krulianos para suavizar as variações gravitacionais neste período de realinhamento do sistema. As descargas na 

linha central do sol tendem a descarregar o excesso de tensão nos pólos e alinha o centro geomagnético, 

facilitando os cálculos das cargas orbitais dos planetas envolvidos no alinhamento planejado. O fato de você 

poder ver os ajustes que estão sendo feitos é uma grande prova do trabalho do CG, mas não verá que aqueles que 

realmente não querem admitir. 

 

Q - Mythi, ainda resta muito a dizer "saltos no tempo" para o passado ou para o futuro ... Eu sei que já falei sobre 

isso, mas poderia ilustrar um pouco? 

- Amigos, entendam que a matéria física ao longo do tempo se desgasta e se torna elementos básicos novamente. 

A vida em 3D não é como um filme gravado em tempo real para ser transmitido repetidamente quando alguém se 

acomoda no tempo para ver tudo acontecendo novamente. O passado é como uma onda de rádio que termina 

quando o show termina, não existe mais. Como você poderia procurar algo que não existe mais, que virou pó? A 

única coisa do passado que você pode ver é que a arqueologia pode fornecer e os registros e gravações feitos por 

corridas que estão aqui há milhões de anos que a CG conseguiu salvar e arquivar em seus sistemas de dados. 

Portanto, qualquer reivindicação de viagem no tempo para o passado ou o futuro é a mentira mais impura. Espero 

que isso tenha sido finalmente entendido. 

- Apenas por curiosidade, se você tem um ano como o tempo necessário para o seu planeta dar um passeio ao seu 

sol, ele tem 4.589.113.025 anos, porque ele nem sempre orbitava o sol com a mesma velocidade angular. A 



 
346 

princípio, os anos eram mais curtos porque a velocidade era maior e o orbitador estava mais próximo do sol. Com 

o passar do tempo e o acidente que formou sua lua, a órbita da Terra se afastou do sol e a velocidade diminuiu. 

Somente com essas novas órbitas, o planeta entrou na zona habitável para animais e plantas prosperarem. 

Q - Mythi, ainda existem muitas especulações sobre Nibiru, você poderia nos dar mais alguns dados sobre isso? 

- Veja, os Krulianos rebocaram o sistema Nibiru para uma órbita a 52 UA do seu sol fora da região que vocês, 

amigos, chamavam de cinturão de Kuiper. A única influência real do sistema estelar é Nibiru em seu sistema solar, 

não falta nenhum outro ponto de equilíbrio, portanto pode ser colocado em sua rota original a qualquer momento 

que o CG assim o decidir. O sistema Nibiru não está incluído nos planos de alinhamento que estão sendo 

elaborados, portanto acredito que ele possa ficar onde está por alguns milhares de anos. Quando sistemas 

estelares como o seu são reorganizados, muitos detalhes que levaram o sistema ao ponto de uma reorganização 

não são mais necessários, porque o futuro deste sistema está sendo redesenhado para que as culturas 

humanóides possam desenvolver o melhor caminho possível no novo ambiente. É assim que você remove as 

pedras e as "ervas daninhas" do seu jardim para que as plantas da melhor qualidade possam crescer sem serem 

incomodadas por elas. O sistema Nibiru cumpriu seu papel nos últimos 100 milhões de anos, agora não é mais 

necessário no novo cenário do seu sistema solar. Na realidade atual, que seus amigos podem ver, além do planeta 

Taus em movimento, alguns objetos grandes chamados de contrapesos gravitacionais que ainda podem ser 

usados para estabilizar os elementos do sistema e os grandes campos de força gerados por Krulians e Aldebarans 

para controlar o tunelamento gravitacional sistema relacionado ao campo gravitacional solar. Cometas e 

asteróides sempre estarão indo regularmente entre os planetas do sistema, mas seu perigo estará sob controle 

agora. 

- CB me contou sobre uma conversa que ele teve com um amigo plêiadeus de Taus, há alguns dias, e eles estão 

fazendo um ótimo trabalho se infiltrar na sua sociedade. Siga as dicas que ele deu como CB colocará aqui para 

aquelas que não foram vistas anteriormente: 

"(23 de dezembro) Amigos, não consigo entrar em contato com Mythi, parece algum tipo de interferência. Ele 

sempre notificava quando tinha tempo livre para conversar, mas os dias se passaram sem contato. Consegui 

conversar um pouco com" Arthur "(como Plêiade chama a si mesmo) e disse que a mudança é grande, com muitas 

reuniões entre os membros do CG sobre os realinhamentos nesta fase do sistema, e possivelmente o pessoal de 

Mantuk está bastante ocupado. Ele alertou que o clima pode desestabilizou-se e recomendou-nos muita 

cautela.Também comentou a instabilidade política, já que as duas facções de poder no planeta já atravessaram o 

Rubicão e só podem caminhar por uma luta pelo poder, e são acompanhadas de perto neste momento de tensão. 

contato;ele disse que manterá seu celular ligado por qualquer pedaço de urgência conosco ". 

- Dito isto, acho que não devo mencionar mais sobre o que foi reiterado pelo amigo dos Plêiades. Espero que todos 

estejam bem e que confiem nas diretrizes adotadas pelo CG. 

- CBme pediu para nossa unidade de pesquisa no planeta Plutão manter as luzes acesas para a chegada da sua 

sonda em julho, parece que eles começarão a filmar o planeta com alguma resolução a partir do próximo mês. 

Tenho certeza de que o comando da frota não será contra. Vamos ver. 

- Agradeço o interesse demonstrado por vocês, amigos, pela saúde de Ticy, ela está muito bem e já está em serviço 

novamente, agora um pouco mais cuidadosa e experiente. 

- Nossa frota recebeu várias orientações para novas tarefas e, desta vez, trabalhamos bastante, mas mantenho 

contato sempre que possível para mantê-las informadas. Fique bem! 

Vídeo 128 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e vinte e oito - 9 de janeiro de 2015. 

Obs .: - Muitas vezes eu falo sobre Marte com Mythi, e ele disse desta vez como uma atualização: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jef5QaNlirg
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A CG sabe disso desde o início, mas não possui base legal para impedir essa colonização, uma vez que não 

representa nenhuma ameaça ao sistema colonial como um todo. De fato, suas elites também perderam essa 

tentativa, agora são meros "fantoches" nas mãos dos reptilianos e seus associados em Marte. 

Q - Mythi, muitos estão fazendo perguntas sobre por que nosso planeta, mesmo tendo passado para a nova 

frequência no nível 1, ainda não foi oficialmente contatado pelo CG. Você poderia explicar melhor o motivo desse 

atraso? 

- Veja bem, todos os que leram nossas conversas anteriores sabem o porquê. Como eu disse, sigo o planeta há 

algum tempo e só agora vi a oportunidade de trocar algumas idéias com você. As coisas estão mudando 

exponencialmente rápido, socialmente falando. Muitos de vocês concordaram em enganos religiosos e políticos 

aos quais estavam vinculados até algumas décadas atrás. Não sou capaz de estabelecer prazos para que eu não 

decida, mas acredito que muito acontecerá este ano de 2015, e isso pode levar a uma abertura de contatos da CG. 

- Esperamos que suas sociedades se unam de alguma forma contra os opressores que tentam manter o planeta em 

agonia, pois é mais fácil gerenciar o caos para justificar total incompetência em governar para o bem-estar de 

todos. Para isso, os recursos teriam que ser redistribuídos na forma de investimentos das pessoas para as pessoas, 

mas os recursos são desviados para grupos elitistas para a manutenção do controle social total. Mais rápido é o 

reconhecimento de erros passados, mais a corrida no planeta como um todo quebrará os grilhões que foram 

subjugados até os dias atuais. 

- Mas, como gesto de boa vontade desse amigo que gostaria de antecipar as coisas,Vou avançar um pouco no 

assunto da inclusão de novos planetas, já que o CG forneceu algumas aberturas. Vou encaminhar a você uma lista de 

diretrizes básicas sobre o relacionamento da CG com seus membros. 

Diretrizes básicas da rede de afiliadas das Comunidades Galáctica. 

- Cada região da Comunidade Galáctica (CG) concedida por um conselho composta por pelo menos 80% de todos 

os outros GCs vizinhos já constituídos será soberana em suas decisões regionais, estando em sintonia com os 

problemas e soluções dessas áreas sob sua cobertura. 

- Cada nível zero de colônia conta como raças de mentores que originalmente semearam essas colônias e podem 

ter a ajuda direta de outras raças que estão a serviço do CG regional, que está supervisionando a nova colônia. No 

limiar da passagem de qualquer sociedade de nível zero para o nível 1, essa supervisão será guiada por seu CG ao 

contato da inclusão da nova sociedade como membro efetivo e raça soberana. 

- O nível de raça 1 ou superior, relevante para um planeta em particular, mesmo que descendentes diretos de 

raças conhecidas já creditadas como membros de alguma outra Comunidade Galáctica (CG), devam ser afiliados 

de forma independente no CG responsável pela região, em nome de o planeta em questão. 

- Todo planeta classificado como afiliado de uma região de CG será considerado uma raça soberana e, portanto, 

administrará sua sociedade de uma maneira cultural que atenderá seus cidadãos e seus recursos. 

- No caso de discrepâncias entre raças de diferentes planetas afiliadas ao mesmo GC, elas serão resolvidas 

regionalmente, independentemente das soluções concedidas aos seus descendentes em outras regiões relevantes 

para qualquer outro GC. 

- Em caso de discrepância de deliberações, qualquer planeta afiliado a qualquer CG regional pode solicitar uma 

instância a uma diretoria de pelo menos 3 CG adjacentes para que o assunto seja discutido em um nível inter-

regional que possa levar o problema a uma boa solução. . 

- Todos os planetas afiliados terão acesso garantido ao sistema de portais de transporte nos níveis regional, 

galáctico e intergalático, apoiados pela união dos CGs. 
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- Todos os planetas afiliados terão acesso garantido aos sistemas do portal de descarte de materiais e sucatas 

disponibilizados pelo CG regional. 

- Os planetas associados aos processos de desenvolvimento ou restauração de problemas naturais terão acesso às 

matérias-primas necessárias, sem a necessidade de reciprocidade para alcançar o equilíbrio que pode gerar 

reciprocidade futura, recebendo graciosamente todo o apoio necessário para alcançar a infraestrutura para que a 

sociedade dê a devida continuidade do seu CG regional. 

- A transferência de tecnologia será atendida de acordo com a capacidade social do planeta em questão de 

absorver e fazer uso apropriado dessa tecnologia. Esta condição será considerada aprovada ou não pelo CG 

regional. 

- Sociedades cosmopolitas podem ser formadas em qualquer planeta em que a raça soberana decida compartilhar 

seu desenvolvimento com outras raças semelhantes, desde que estejam no nível 1. A mistura de tecnologias entre 

as raças participantes nas sociedades cosmopolitas será supervisionada pelo CG regional correspondente. 

- As raças soberanas terão o direito garantido à posse de outros planetas habitados e de todos os corpos celestes 

que representam oportunidades para seu desenvolvimento, sempre de acordo com outras sociedades que possam 

estar explorando essas mesmas fontes. 

- As raças soberanas terão o direito garantido de tentar estabelecer colônias fora do seu planeta por meio da 

formação de uma nova colônia, uma vez que a região CG é adequadamente comunicada para a aprovação do 

empreendimento proposto. 

- As raças soberanas terão o direito garantido de acessar os bancos de dados relacionados de todos os CGs de sua 

galáxia ou de qualquer outra galáxia, para os quais eles terão terminais de acesso em seus planetas para uso 

público e para estudos da comunidade científica como um todo. 

- As raças soberanas têm o dever primordial de homogeneização de sua sociedade, sem a qual existem membros 

desfavorecidos ou grupos étnicos dissidentes; isso terá o peso para a transferência de tecnologias, ou seja, quanto 

mais harmoniosa for uma sociedade, maiores serão as oportunidades de desenvolvimento. intitulado. Grupos que 

não se alinham ideologicamente em um planeta de nível 1 ou superior, têm o direito de serem trocados por 

planetas que os aceitem como membros sociais, se o exame for aprovado pelo conselho dos CGs das regiões 

envolvidas. 

- O sistema de negociação entre planetas obedecerá à lei da oferta e demanda, na qual não há valores, mas as 

necessidades de adequação social dos planetas envolvidos. Os planetas das raças soberanas podem ter suas frotas 

de captação de recursos visando a autossuficiência, implantando seus assentamentos em planetas que 

complementam suas necessidades a partir desses locais que não estão sendo usados por nenhuma outra 

sociedade para a mesma finalidade. Nesses casos, acordos bilaterais podem ser realizados se a primeira raça 

colonizadora concordar. 

- Raças soberanas de todos os planetas afiliados a todas as redes de CGs concordam que todas as naves em 

circulação, sejam comerciais ou científicas, estarão sempre prontas para se unir a uma força-tarefa necessária 

para atender emergências em planetas com problemas considerados ameaçadores para a sociedade que mora lá , 

seja uma colônia de qualquer nível e raça, humanóide ou não, mediante solicitação de qualquer CG regional 

solicitando ajuda. 

- Todas as raças inteligentes categorizadas como nível 1 ou superior terão direito a pertencer a CGs 

independentemente da origem biológica dessas raças e podem ser humanóides ou não, e terão todos os mesmos 

direitos e obrigações em conformidade com essas linhas de conduta instituídas. 

- Essas diretrizes básicas são válidas e obrigatórias para toda a rede, incluindo 1.327.522 CGs regionais e seus 

1.593.026.400 planetas associados. 
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Amigosnotará gradualmente que o "contrapeso" mantido no quadrante sul do seu planeta está sendo 

gradualmente removido da linha central do planeta; isso deixa o planeta caminhando para o seu ajuste de 

inclinação ideal para a nova configuração que seus continentes devem adotar. Mas tenha certeza de que toda 

essa operação está sendo muito bem supervisionada pela CG. Observe a mudança e tudo ficará bem neste ano 

novo para todos vocês. 

Vídeo 129 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e vinte e nove - 21 de janeiro de 2015. 

Obs .: - Amigos, tive uma rápida reunião com Mythi e decidi disponibilizar algumas questões discutidas. 

Q - Mythi, essa escultura foi feita há mais de 500 anos em uma catedral na Espanha e mostra dois "seres" 

estranhos, você poderia nos dizer algo sobre esse tipo de ser? 

 

- Bem, vocês amigos usaram esse tipo de imagem em suas histórias, porque essas informações foram repassadas 

por quem viu os restos delas. Suas elites têm exoesqueletos desses animais em seus depósitos de segredos. Eles 

são animais irracionais, como os velhos raptores. Esse tipo de ser chamado "Karack" é de planetas com ambientes 

que seriam extremamente venenosos para as características físicas dos humanóides, chuvas ácidas, atividade 

vulcânica e temperaturas extremas, mas para eles o contrário não é verdadeiro porque eles podem se adaptar 

para sobreviver em qualquer outro ambiente menos agressivo que o deles. Foram trazidos para cá em tentativas 

reptilianas de instalar campos de caça aqui no planeta há mais de 500.000 anos atrás. Esse tipo de super animal 

estava presente no planeta até cerca de 10, Há 000 anos, quando os últimos indivíduos desta espécie foram 

capturados e removidos do planeta. Eles costumavam ameaçar as populações como "demônios" que seriam 

controlados apenas pelos "deuses". Muitas culturas antigas mencionavam esses seres em suas figuras, 

simbolizando as forças do mal que indiretamente apoiavam o poder de seus líderes de ter acesso aos "deuses" isso 

pode conter esses demônios. Como você pode ver, as massas já eram tratadas desde aquela época. Esses animais 

não se reproduziam facilmente aqui porque os ovos se deterioravam antes de eclodir pela alta umidade e pelos 

fungos naturais deste planeta. Esse tipo de animal pode ter um vida útil de milhares de anos em um planeta como 

a Terra, se não for adequadamente eliminado.Ele pode se alimentar de material orgânico e inorgânico, 

especialmente certos tipos de minérios metálicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qe9PW7F_5nc
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Q - Mythi, alguns cientistas estão namorando fósseis de dinossauros com apenas alguns milhares de anos, isso 

pode ser real ou preciso? A linha do tempo dos dinossauros está errada como a conhecemos? 

- Imagino que já conversamos sobre isso, mas certamente algumas espécies de dinossauros e mamíferos que 

sobreviveram à última era glacial viveram aqui até cerca de 10.000 anos atrás. Algumas espécies voadoras mais 

cosmopolitas sobreviveram até alguns séculos atrás e foram extintas por você. No caso da datação de objetos ou 

amostras fósseis, o processo que seus cientistas usam até o momento da transformação do "carbono 14" pode 

servir até hoje, no máximo, 70.000 anos pelo processo de proporção / tempo, porque sua meia-vida é apenas 

5.730 anos. Até a presente data, milhões ou bilhões de anos podem ser usados como potássio 40 com meia-vida de 

1,25 bilhão de anos ou urânio 238 com 4,47 bilhões de anos, além de muitos outros elementos radioativos, usando 

seus espectrômetros de massa. 

 

Q - Mythi o que é isso? Anão, o misterioso ponto branco do planeta Ceres, visto na nova imagem da sonda NASA 

Dawn. 
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- Existe uma base de pesquisa de uma raça dos aldebaranos que também decidiu deixar a base destacada para 

perturbar seus cientistas, como nossa base de Mantuk em Plutão, que será destacada conforme solicitado na 

chegada de sua sonda, e muitos já estavam cientes de nossa iniciativa, "obrigado" a um membro da nossa 

tripulação que tem muitos amigos em outras frotas daqui e gosta de conversar.  

Q - Mythi, os astrônomos descobriram este mês o que chamaram de dois novos planetas que orbitam o sistema 

além da órbita de Plutão. Você poderia nos contar sobre isso? 

- Veja, os Krulianos estão remodelando o sistema para as submissões de equilíbrio, portanto, estão adicionando 

corpos celestes em pontos específicos para ajustar o sistema orbital como um todo. Eles estarão "rebocando" mais 

dois ou três pesos pesados da Nuvem de Oort para serem colocados em pontos específicos, para que seus 

astrônomos detectem mais dois ou três "novos planetas" nos próximos meses se o contrapeso (um que eles já 

conhecem) talvez venha para ser usado como um deles quando estiver longe do sul do seu planeta. 

Q - Mythi, temos informações sobre um novo tipo de sprays atmosféricos a serem realizados com nanopartículas 

radioativas e não são visíveis visualmente. A CG está sabendo disso e tomará alguma ação? 

- Os pleiadianos estão monitorando essas atividades para a Comunidade Galáctica, se algo tiver que ser feito, será 

feito sob suas instruções, seguindo diretrizes de cientistas de Epsilon Boötis, com base na Base Antártica. Como já 

disse antes, não serão permitidos planos de "descarte em massa" das pessoas, portanto, devem ser tomadas 

medidas para neutralizar esses ataques. Os pleiadianos coletam amostras de tudo o que está sendo espalhado em 

sua atmosfera, e muito foi neutralizado sem que você percebesse. Existem milhares de sondas espalhadas por 

todas as camadas atmosféricas, enviando dados em tempo real para seus hosts. Veja bem, tudo está sendo 

tentado contra as pessoas sem perceber que elas são, são consideradas ataques contra as massas. No caso de 

vacinas em que a população permite que vontade livre e espontânea receba "presentes" de seus governos, nada 

pode ser feito de maneira eficaz, porque cada um é responsável por acreditar ou não nas intenções de seus 

governos, a ignorância nesse caso não pode ser considerado atenuante. Nesses casos, se a integração do planeta 

não demorar muito, muitos serão descontaminados pelos nossos sistemas médicos disponíveis, incluindo animais, 

plantas, oceanos e atmosfera. 

Q - Mythi, tivemos acesso a um vídeo de um nave no Yellowstone que se parece com um de seus naves. Poderia 

ser um deles? 
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- Provavelmente porque, como você sabe, trabalhamos muito com os Arcturianos medindo as pressões tectônicas, 

alguns desses naves seguem o conselho de seus cientistas fazendo centenas de amostragens diárias de pressão e 

movendo lava. Durante essa medição, mesmo durante o mau tempo, parece que houve uma captura de uma de 

suas câmeras. 

- Peço a todos que redobrem sua atenção, muitos de vocês que estão em constante alerta e atentos às mudanças 

que estão acontecendo, estão ansiosos por envios e sabemos disso. Você precisa estar todo unido e paciente, 

porque as coisas acontecem quando menos se espera. Você verá como é bom saber quando momentos específicos 

chegarem. Muitos de nós acompanhamos esta colônia por mais de cem anos, pessoalmente, e tivemos a paciência 

necessária para continuar sabendo que estaremos participando de uma importante ascensão de outra sociedade 

de irmãos que um dia será importante para outros irmãos, como estamos sendo agora. . Você não deve querer se 

apressar em apresentações; em vez disso, você deve se preocupar em alcançar o melhor nível possível de 

consciência pessoal. 

Esteja bem e ciente de todos! 

Vídeo 130 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e trinta - 11 de fevereiro de 2015. 

Q - Mythi, muitos estão perguntando, o sistema de acesso ao banco de dados da Comunidade Galáctica que estará 

disponível quando formos membros, haverá alguma hierarquia para referência futura? 

- Os nós de conexão fornecidos pelo CG podem receber grande número de terminais, e o nível de acesso ao sistema 

de informação integrado em tempo real é baseado no nível do planeta, ou seja, um planeta "nível um" pode 

trocar informações tecnológicas com bilhões de outros "níveis um" de todo o CG regional do universo, e 

geograficamente pode ver planetas, constelações e galáxias de qualquer nível por meio de pesquisa, mas não terá 

acesso ao sistema de informações internas desses planetas do "nível dois" ou superior. Qualquer pessoa pode usá-

lo sem sistema de restrição. 

Q - Mito: se a energia pode acabar devido aos cataclismos, existe alguém entre vocês que transfere algo como um 

sistema de energia livre para as comunidades? 

- Você fala de geradores de energia livre, pois existem vários métodos para fazer isso, seus amigos podem 

alcançar alguns usando a força da gravidade no planeta ou entrelaçando campos magnéticos energizados que, 

aliás, foram resolvidos por décadas, não apenas agiram para não interferir com o sistema de dependência criado 

para manter uma sociedade de consumo pelas elites dominantes. 

Mas com o advento da programação molecular quântica de materiais, tudo é muito mais simples. Como exemplo, 

a força motriz do seu motor, tanto a combustão interna quanto a extremidade elétrica em um eixo de saída, que 

são polias, caixas de engrenagens, hélices, etc ... certo? Bem, tente imaginar um eixo de metal, incorporado em 

uma bucha, as moléculas da bucha interagindo com as moléculas da superfície do eixo pela orientação dos spins 

dos elétrons de seus átomos, causando campos contrários superficiais entre as duas partes. Isso forçaria o eixo a 

girar indefinidamente, ou seja, para sempre ou até que esses materiais fossem adequadamente desprogramados. 

Isso é mecânica quântica, pura e simples. Com técnicas de programação mais avançadas, você pode interagir com 

o processo acelerando ou desacelerando a rotação mentalmente ou por toque, parada, desligando ou reiniciando 

como se você estivesse literalmente pisando no pedal do acelerador, sem barulho, sem combustível, sem 

problemas. Essa técnica, dependendo do design e dos materiais utilizados, pode gerar, por exemplo, um motor 

microscópico imperceptível ou um motor com 50.000 cavalos de potência com o peso do motor que você tem hoje 

em seu carro. Veja bem, um pequeno motor quântico rotacional pode gerar energia mecânica em qualquer lugar, 

sem nenhum custo ou manutenção, para alimentar qualquer tipo de gerador ou veículo. 

https://www.youtube.com/watch?v=pKLgNHNRZWM
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Outra excelente opção é a química quântica, que pode fornecer uma bateria que produz eletricidade sem a 

necessidade de carga, porque seus componentes químicos se regeneram indefinidamente, substituindo quaisquer 

perdas de elementos obtidos no próprio ambiente. 

A transmissão de energia pela atmosfera também é usada por muitas sociedades que funcionam como uma rede 

permanente de energia gerada por vários tipos de processos, como a fusão a frio, e os receptores capturam essa 

energia onde é necessária. Esse processo funciona bem em alguns tipos de atmosfera e em alguns níveis de 

tecnologia, como se fosse usado aqui em seu planeta, interferindo na maioria dos sistemas de comunicação e 

eletrônicos usados hoje. Talvez em uma próxima etapa essa seja uma boa solução. Como você pode ver, você está 

apenas perdendo um pequeno passo para que a energia não seja mais uma necessidade e passe a ser um bem 

comum e gratuito para todos. Durante os períodos de transição em que sua sociedade está passando, observe os 

métodos antigos usados por seus bisavós para sobreviver a um período sem energia, ou tenha um gerador e 

combustível, baterias com painéis solares, 

Q - Mythi, muitas perguntas sobre o "contrapeso" que serão removidos do planeta, existe algum cronograma 

agendado para isso? 

- Veja, esta é a administração direta de cientistas do CG, não sei exatamente o cronograma para a retirada, mas 

posso dizer que está lentamente se afastando dessa vez. Isso deve liberar o eixo do planeta para que ele se ajuste 

naturalmente à nova realidade do sistema. A maneira como isso está sendo feito dará tempo a mais aconselhados 

a se retirar gradualmente das áreas que começam a ser afetadas. Dependendo da oscilação no eixo do planeta, o 

contrapeso pode ser visto em quase todas as latitudes. Suas elites não pretendem dar explicações para esses 

fatos, porque precisam ir para seus abrigos quando isso realmente afetar as populações. 

- Preste muita atenção às regiões tectônicas em processo de vulcanismo, o sistema vulcânico da América do Norte 

ocidental está se tornando muito instável e pode causar reações em cadeia indesejáveis para que o movimento 

tectônico cresça, na Ásia e na Europa os mesmos sintomas serão observados. As medições dos cientistas dos 

Arcturianos mostram esse aumento de pressão e não haverá mais intervenções de contenção porque é um 

processo no qual a natureza do planeta deve assumir o controle. 

Q - Mito, muitas perguntas sobre a nova frequência do planeta, como ela pode ser sentida ou medida? 

- A frequência de batimento do núcleo da Terra foi detectada inicialmente como uma pulsação em torno de 7,9 hz 

e agora é de aprox. 12Hz. Mas o importante é a frequência geodésica da aura planetária, que só pode ser medida 

em unidades quânticas relacionadas ao sistema solar ao qual pertence. Os fótons da luz podem ser medidos e 

quantificados, mas a luz áurica está em outro plano de luminescência, um resultado da influência direta do nível 

em que o sistema solar está em desenvolvimento. Um nível de sistema um, "acenderá" muito mais forte no 

contexto da galáxia à qual pertence, mostrando o que pode ser encontrado lá em termos de civilização. 

- Seus cientistas notaram o aumento na frequência de batimentos em todos os planetas do seu sistema solar, 

incluindo o Sol; nesse caso, eles não se manifestam por não terem nenhuma explicação a dar ao público. 

Q - Mythi, muitas pessoas que há 50 anos ou mais seguem o sistema Nibiru como Dr. Robert Harrington, Carlos 

Munhoz Ferrada, entre muitas outras, muitas ainda perguntam se foi um erro ter seguido e acreditado no estudo 

de esses astrônomos profissionais. 

- Essas pessoas fizeram muita pesquisa realmente muito elaborada, muito trabalho foi feito com os dados 

disponíveis em determinados momentos. Nas equações existem variáveis, e muitas delas não tinham idéia da 

direção que a Comunidade Galáctica tomaria para reduzir os impactos negativos a essa colônia, já preocupados 

por seus problemas internos. As várias pesquisas seriam realmente muito precisas se as coisas tivessem ocorrido 

sem interferência. Eles não levaram em conta, e não tinham como saber, a mudança na frequência do seu Sol, 

reduzindo o que seria um "máximo solar" para um "mínimo solar", não levaram em conta a intrusão do planeta 



 
354 

Taus no sistema e não leve em consideração a possibilidade de o sistema Nibiru ser desviado para uma posição 

orbital estática. 

- Amigos, todos vocês podem notar claramente que suas instituições estão se degradando muito mais 

rapidamente nesses tempos, sua igreja nunca foi mais desacreditada, seus governos mostrando todos os sinais de 

décadas de corrupção, sadismo, abuso, assassinato indiscriminado, guerra pelo poder e propriedade entre todas 

as outras mentiras. Isso trouxe uma sensação de insegurança que começa a afetar não apenas os mais bem 

informados, mas até os cidadãos comuns estão percebendo algo errado no contexto da vida cotidiana. Seu 

sistema de saúde é controlado pelos governos e muitos agora estão percebendo as intenções por trás das vacinas 

forçadas, sprays de ar, contaminação de sementes, contaminação de água doce, contaminação do oceano, etc ... 

Isso já está despertando mais pessoas para buscar informações e pelos meus cálculos, no decorrer deste ano, 

podemos alcançar 30% das pessoas mais conscientes da realidade, e este será um recorde não esperado por 

muitos observadores deste planeta. O limite está próximo ao rompimento do cabo, portanto, fique atento e 

pronto para ajudar quando sua ajuda for necessária. 

Esteja seguro todos vocês! 

Vídeo 131 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e trinta e um - 07 de março de 2015. 

Q - Mito, após a abertura dos contatos, como podemos nos relacionar com os seres níveis 2, 3, 4, 5 ... como vamos 

reconhecê-lo e como devemos agir, fazendo reverência ou o quê? 

- Não !, o nível não é percebido como uma aura visível, é um sentimento de estar com alguém que transmite 

compreensão e confiança. Não haverá "reverência", você só perceberá os níveis de socialização com certas raças. 

Se você questionar algum deles sobre qual é o nível, certamente responderá que isso não importa para ele, então 

ele sempre prefere não categorizar. Em nossa frota, temos pessoas de diferentes níveis e, é claro, o mais baixo 

está sempre aprendendo com os melhores, e isso levará ao desenvolvimento pessoal muito mais rapidamente. 

- Em nossa frota, a tripulação faz parte da mesma equipe e todos têm a mesma importância em seus papéis. Uma 

equipe é orientada a conduzir coesa e, se uma das partes falhar, todo o trabalho da equipe poderá ser em vão. 

Imagine um de seus carros com um motor de alta tecnologia, pneus especiais, carroceria aerodinâmica e um 

design bonito ... imagine que você está viajando e quebras de cabo de um acelerador inexpressivas. Neste ponto, o 

cabo não impressionante agora tem toda a importância para o conjunto de alta tecnologia. Portanto, sempre 

valorize as pequenas coisas, pois as principais não poderiam ter nenhuma função sem elas. 

Q - Mythi, muitos estão especulando sobre a destruição resultante da inversão polar, você tem mais alguma 

informação? 

- Você deve levar em consideração que, se você olhar para a bússola, ela mostrará apenas o movimento da 

superfície do planeta em relação ao núcleo magnético central. Isso é chamado de "declinação magnética" e está 

acontecendo lentamente devido à grande inércia do núcleo. Mesmo que seu planeta vire de cabeça para baixo, 

literalmente, a bússola ainda estará apontando para a mesma direção relativa geograficamente falando. O que 

está acontecendo em termos de impacto pela distância do contrapeso é a inclinação do eixo de rotação do planeta 

em relação ao plano orbital que, por sua vez, está relacionado ao sol no centro do sistema. A bússola não pode se 

mover, mas ainda assim você verá o sol nascendo mais ao sul e se pondo mais ao norte ... as referências estelares 

noturnas certamente serão diferentes das outras que você costuma observar e a lua terá outra rota no céu. Essas 

grandes mudanças nas posições geográficas dos "pontos de apoio" das forças gravitacionais que o mantêm ligado 

ao sistema é o que pode gerar grandes mudanças tectônicas. 

Q - Mythi, você poderia confirmar a utilidade da Artemisia, em sinergia com o ferro, no tratamento do câncer? 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=If-hYWZingU
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- Como expliquei, você pode comparar o câncer a um processo de mofo no corpo humano causado por fungos. 

Imagine um fungo grande do tamanho de uma formiga, você pode matá-la de várias maneiras, pisando, 

envenenando, afogando-se e qualquer uma dessas formas eliminará a praga. Artemisia é um deles lutando 

diretamente contra a praga. Mas você vê, não é melhor impedir que pragas entrem em sua casa do que ter que se 

preocupar em matá-las? Para isso, o mais simples e direto a expulsar o que já existe e impedir que outros entrem é 

tornar o ambiente inadequado para essa praga, e isso será simplesmente alcançado mantendo o corpo com pH 

básico. A maneira mais simples é geralmente a mais eficaz; tome uma colher de chá de bicarbonato de sódio duas 

vezes ao dia ou vinagre de maçã, boa fonte 10 ml duas vezes ao dia. Ambos os métodos mantêm seu pH básico. 

Ambos os regimes podem ser tomados com água ou limonada para disfarçar o sabor. Você não precisa de mais 

nada para combater e prevenir o câncer. 

Q - Mythi, houve uma explosão em Marte? Causada por quê? 

- Marte, assim como a Terra está passando pelas influências do sistema como um todo, pois Marte está frio e 

mantém grandes depósitos de água em camadas subterrâneas, verdadeiros oceanos. Com o aquecimento global 

pelo espessamento da camada atmosférica causado pelos geradores de atmosfera sendo usados por alguns anos, 

essas explosões de pressão de vapor ocorrerão até que grande parte dessa água subterrânea seja pulverizada no 

ar como enormes gêiseres equilibrando a pressão interna ao equilíbrio de um planeta ponto. Nesse novo contexto, 

é possível observar novos lagos e oceanos aumentando na superfície com as chuvas que terão um ciclo semelhante 

ao do planeta Terra. 

 

 

- Preste atenção à sua lua, alguns testes serão feitos lá. Não posso comentar muito sobre ser uma iniciativa 

científica do CG. 

Q - Mythi, sobre os impérios antigos que governavam o planeta Terra na antiguidade. Em que nível os antigos 

seres reptilianos que escravizaram outras raças para fazer suas ordens? 

- Eles estavam no nível 1 tecnologicamente falando. Em relação às raças reptilianas, elas não têm a mesma linha 

de sentimentos que os humanóides, por isso os níveis de consciência do desenvolvimento da convivência com 

outras raças são muito pouco desenvolvidos. Ou seja, eles têm pouca capacidade de sentir ou compaixão. Por 

serem organismos de sangue frio com outra constituição física cerebral, eles estão certos em relação às suas 
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características genéticas. Seus problemas com insetoides e humanóides sempre existirão em menor escala com 

raças reptilianas mais desenvolvidas e em maior escala com o nível 1 circulando pelas galáxias. 

Q - Mythi, você mencionou que seres em níveis mais altos podem regredir para níveis mais baixos. Isso é feito por 

escolha ou há outros fatores envolvidos? 

- Quando um ser está intimamente ligado a um determinado berço da cultura, ele pode optar por participar do 

desenvolvimento de seus pares por iniciativa pessoal, nada é imposto em conformidade. Quando a quarta 

dimensão, ele pode verificar as falhas ou necessidades pelas quais sua raça está passando ou passará em um 

determinado período, e isso pode levá-lo a pedir retorno e trazer alguma luz para ajudar seu povo a gastar mais 

rapidamente com esses procedimentos. para desenvolvimento. 

Q - Mythi, existem seres no universo com alta tecnologia funcionando em nível zero? 

- Sim, são raças que conseguiram entrar em contato com outras raças anteriores e "roubaram" a tecnologia se 

beneficiando da boa fé de seus "amigos". Todas as raças zero que roubam tecnologias são consideradas "piratas" 

e são perseguidas pelo sistema quando detectadas por naves de comunidades galácticas. Geralmente essas raças 

usam equipamentos roubados e escravizam equipes para lidar com o equipamento e as naves estelares que não 

obedeceriam aos comandos de sua própria raça. O principal objetivo desses elementos é continuar se apropriando 

da sonda comercial de outras raças e da mineração ilegal em planetas em sistemas próximos. Quando essas 

culturas são identificadas, seus planetas recebem um tipo de campo de força mais aprimorado, muito mais forte 

que seu cinto de energia Van Allen. 

Q - Mythi, os níveis são indicativos de quão boa é uma alma? Quanto mais alto sobe em níveis, mais angélicos eles 

se tornam? 

- Veja, o termo "angelical" é muito subjetivo às suas raízes religiosas. Quanto maior o nível de uma corrida, maior 

a harmonia de sua sociedade. Com a crescente conscientização do papel que desempenhamos no universo, maior 

respeito pela vida, maior prazer de ajudar os menos favorecidos pelo desenvolvimento. Se isso pode servir como 

uma interpretação do termo "angelical", o mesmo acontece. 

Q - Mito, alguns estão se perguntando sua opinião sobre o nível de nossa base de voluntários que chega a 1.500 

pessoas espalhadas em várias regiões do planeta. 

- Nos números de hoje, registramos a frequência de 1485 voluntários. Desses voluntários, 920 foram considerados 

graves e 485 são especuladores que só temem por si ou por suas famílias. Todos esses voluntários são pessoas de 

bom humor, estamos orgulhosos de tê-los ajudando nossas equipes e os participantes de outras equipes no 

"controle de eventos" a serviço da Comunidade Galáctica. Eles se juntarão a muitos pleiadianos que estão 

integrados em sua sociedade e também trabalharão com as equipes, se necessário. 

Q - Mito: se estamos na 3ª dimensão, que tipo de realidade existe em 1 e 2, tem seres vivos lá? 

- Veja, a primeira e a segunda dimensões fazem parte da terceira, são apenas pontos de referência de observação 

dos planos existentes para formar a terceira. Não sendo esperto ou não, viva nesses planos, mas em todos eles, a 

dimensão em que vivemos. 

- Bem, amigos, espero que você melhore enquanto permanece atento aos movimentos de seus governos. Quanto 

ao clima, a natureza cuidará das mudanças necessárias e depende de você tomar as iniciativas necessárias e 

possíveis neste período. 

Vídeo 132 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e dois - 06 de abril de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=6yuU8ddwgB0
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Q - Mythi, se somos obrigados a tomar vacinas por lei ou se as vacinas são introduzidas contra a vontade de nós, 

como evitar a detecção se evitarmos essas vacinas? Eles vão nos verificar por microondas ... 

- Você tem que se unir contra esses abusos. Se a grande maioria se recusar a tomar a vacina com força, eles não 

podem fazer nada, as empresas não terão todo o pessoal restante por causa da "campanha de vacinação", seus 

amigos precisam entender que o governo está lá para servir as pessoas e não aplicar soluções forçadas por 

"líderes empresariais corruptos". Quando você perceber que o povo unido é quem realmente governa, suas elites 

serão derrotadas pelas raízes. Somente as pessoas podem reivindicar uma sociedade mais justa para si, 

aproveitando ao máximo as reivindicações sempre com quem está lá apenas e "exclusivamente" para atender a 

essas necessidades e anseios. Uma sociedade atinge sua maturidade quando seus líderes estão lá apenas para 

equilibrar os recursos e garantir o bem-estar de todo o seu povo. 

Q - Mythi, alguns se perguntaram sobre isso. parece que o universo inteiro já está mapeado / explorado e todos 

armazenados em enormes bancos de dados. Ainda há realmente algo a descobrir? Existe ainda algum sistema que 

ainda não foi reivindicado por ninguém? 

- Claro que é, nosso universo é novo, e quatro quintos do universo conhecido ainda é inexplorado. Ainda existe 

muito a ser conhecido e semeado neste vasto universo do qual fazemos parte. Muitas raças não humanóides 

podem ser dominantes em muitos sistemas, e isso pode representar dificuldades nos assentamentos humanóides 

nessas regiões. Nossa rede de comunidades galácticas cobre apenas um oitavo do universo já explorado, portanto, 

significa que ainda há muito a ser feito, bem-vindo à nossa força-tarefa. 

Q - Mythi, uma espaçonave da NASA que orbita o Planeta Vermelho detectou uma aurora misteriosa que atinge 

profundamente a atmosfera marciana, você poderia falar sobre isso? 

- As luzes do norte são o resultado da refração das emissões de partículas solares em sua atmosfera no ponto de 

concentração das linhas de força de fechamento do campo magnético. Bem, Marte está ganhando uma camada 

atmosférica cada vez mais espessa e isso causará o mesmo fenômeno que ocorre na atmosfera. bem a partir de 

agora. 

Q - Mythi, CG só poderia intervir se armas nucleares fossem usadas? Mas como os africanos e asiáticos famintos 

não são uma forma de genocídio? Eu pensei que eles poderiam intervir se o genocídio fosse implementado, não 

importa a arma. 

- Veja, a política de intervenção existe para todos os membros dos CGs, mas a sociedade oficialmente se tornou 

parte do nível 1. Isso deve acontecer com a Terra, mas vocês amigos precisam ser fortes para sobreviver com seus 

governos até que a ordem de intervenção seja dada. . Você terá que provar sua viabilidade como uma corrida, e 

todos os que não habitam no planeta estão sendo aguardados em seus lugares apropriados para continuar o 

desenvolvimento. Às vezes, é difícil para seus amigos digerir a idéia de que todas as funções se adaptam ao 

estágio de desenvolvimento em locais apropriados, e isso tem que acontecer naturalmente, nomeadamente 

através do sistema de reencarnações. 

Q - Mythi, por que não há imagens reais da Terra? Só consigo encontrar compostos da Terra sem imagens reais. 

Isso é plano? 

- Veja bem, as fotos tiradas pelas missões que foram à sua lua estão nos arquivos da sua NASA e foram tiradas 

muito além do cinturão de Van Allen com pouca resolução. Outras plataformas mais modernas têm algumas fotos 

de alta resolução também tiradas depois do cinturão, mas por algum motivo não são divulgadas para todos vocês. 

Você não tem fotos da Terra porque elas não podem estar a uma distância suficiente para tirar fotos dela, teriam 

que levar as câmeras para o cinturão de Van Allen para ter ângulo e é impossível neste momento. Como a Terra é 

plana, às vezes me confunde com sua meia-idade e a hora atual. Como, em sã consciência, alguém pode imaginar 

a terra plana? No universo são todos redondos, porque são corpos formados pelo movimento rotacional enquanto 

ainda estão em altas temperaturas. A gravidade opera em todas as direções produzidas a partir do ponto central 
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dos corpos rotativos e, dessa forma, as esferas naturalmente. Examine uma gota de água caindo, uma bolha 

flutuando, tente deixá-las achatadas, se seus amigos conseguirem a coragem, podemos voltar a falar sobre essa 

teoria singular. 

Q - Mito, a Arca da Aliança - De acordo com a Carta do Novo Testamento aos Hebreus, a Arca também continha a 

vara de Arão, um pote de maná e o primeiro rolo da Torá, conforme escrito por Moisés; é verdade? 

- Bem, o conceito de uma Arca da Aliança é puramente simbólico, muitas "coisas diferentes" aconteceram na sua 

antiguidade e essas coisas se tornaram lendas. Alguns grupos sociais receberam ajuda dos deuses, como máquinas 

para remover a umidade do ar, gerando água, máquinas que produziam um alimento proteico para a 

sobrevivência em algumas situações, e conduziam diretrizes a serem seguidas, se quisessem sobreviver àqueles 

tempos. Esses presentes sempre foram muito bem guardados e foram objeto de disputas e, com o tempo, foram 

destruídos. Os romances literários adotados por suas religiões criaram a imagem da arca a ser inculcada nas 

mentes dos seguidores como uma relíquia de Deus, um objeto divino e poderoso. Uma coisa que posso dizer a 

todos é apenas um conceito e uma história. 

Q - Mythi, de acordo com as imagens no infravermelho, onde aparecem pequenos orbes de vários diâmetros 

circulando o ambiente que foi detectado em vários lugares por várias pessoas, o que você poderia nos dizer sobre 

eles? 

Acho que alguns estão prontos para aprender mais. De fato, esses orbes do plasma estão por toda parte, eles se 

multiplicam de acordo com a necessidade dos humanóides que estão passando por esse processo de transição. 

Eles são como os glóbulos vermelhos do sangue, levando o oxigênio aos órgãos. Para orbes, eles são programados 

para combater as discrepâncias físicas / químicas dos corpos humanóides de terceira dimensão, concentrando-se 

mais naqueles que têm mais problemas a serem resolvidos. Alguns podem vê-los e outros não, com a tecnologia 

atual, dependendo da iluminação, podem ser capturados com câmeras conforme respondem à frequência na faixa 

de infravermelho. As pessoas que receberam implantes quando pequenos, criadas pelas raças de suas mães, 

atraem uma quantidade maior e a presença desses orbes de plasmídeos que até transmitem informações sobre o 

corpo em particular ao banco de dados da raça de suas mães. Algumas pessoas muito sensíveis sentem o poder 

corretivo das injeções que podem estar sob a forma de pequenos choques. Quando você medita ou dorme é 

quando eles se manifestam com maior intensidade, então quando os monges dizem que estão em um estado 

"Zen" é quando eles são cercados por orbes plasmídeos que recebem a energia das forças universais. Quanto mais 

você sabe, mais aprende. Na atmosfera não há gás, vapor e poeira apenas, existem outros elementos nas colônias 

humanóides que você conhecerá a tempo. Quanto mais você sabe, mais aprende. Na atmosfera não há gás, vapor 

e poeira apenas, existem outros elementos nas colônias humanóides que você conhecerá a tempo. Quanto mais 

você sabe, mais aprende. Na atmosfera não há gás, vapor e poeira apenas, existem outros elementos nas colônias 

humanóides que você conhecerá a tempo. 

- Os mais sensíveis podem ver esses orbes em algumas situações, podendo até se concentrar e enviar informações 

aos seus tutores através deles. Freqüentemente, seu medicamento não tem explicação para casos de 

sobrevivência em acidentes que teoricamente deveriam estar mortos, mas eles não têm conhecimento desses 

outros meios que podem ser agrupados para proteger certas pessoas, mantendo os pontos vitais em uma 

suspensão temporária e protegidos contra sucumbências antes do previsto para eles. Alguns que se dedicam a 

desenvolver suas técnicas de meditação e concentração, podem ajudar outras pessoas menos afortunadas a 

receber mais assistência nesses orbes de plasmídeos e verificar a melhoria significativa dessas pessoas, como o 

Reiki, entre dezenas de outras técnicas que acabam levando à mesma concentração de estado. de energia. 

Quando você coloca a mão na cabeça de um paciente e se concentra em sua disposição de ajudar essa pessoa, fica 

surpreso com a quantidade de orbes plasmídicos que podem se unir a ela. É apenas por esse motivo que em 

lugares onde muitas pessoas se reúnem e se concentram em tentar curar uma pessoa pode acontecer que suas 

religiões chamam erroneamente de "milagres", porque a fé e as boas intenções desse grupo de pessoas podem 

mover milhares de orbes de plasmídeos e direto para aquele em foco, que será ajudado mesmo sem sua aura 

iluminação suficiente para reunir orbes necessários para sua recuperação. 
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Q - Mythi, muitas perguntas sobre quem é Deus e como ele parecia, ou Deus é pura energia azul do espaço?  

- Veja, o conceito de um Deus onipotente é um conceito muito vago. Deus existe em várias etapas do 

desenvolvimento universal, como uma hierarquia de "deuses" que cria e guia em cada uma dessas etapas. Deus 

que importa para o nível de desenvolvimento de uma raça é aquele que se preocupa com os filhos nesse estágio de 

desenvolvimento e usa seus discípulos seniores para ajudar na missão de "Aumentar e multiplicar você". Alguns 

pontos filosóficos sobre isso são difíceis para eu exemplificar seus amigos, pois seus conceitos ainda são muito 

heterogêneos. Veja bem, você precisa se concentrar no divino que está na distância certa para ouvir seus amigos, 

no momento do desenvolvimento pelo qual eles estão passando. A evolução é como uma árvore genealógica 

invertida, você só pode aconselhar com seus avós e pais, passando esse conhecimento para seus filhos e netos que 

formarão as sociedades que abrirão espaço para seus amigos mais tarde. Quanto mais você desenvolver, mais 

estará no caminho para o cume da pirâmide divina que formou tudo; portanto, não se preocupe com Deus, tudo o 

que estamos experimentando faz parte dela. O conhecimento, isso sim, é como uma árvore genealógica; cada 

nova informação que você ou uma sociedade assimila gera novos ramos que desenvolverão o novo conhecimento 

adquirido. Nunca pára, pelo contrário, aumenta exponencialmente. cada nova informação que você ou uma 

sociedade assimila gera novos ramos que desenvolverão o novo conhecimento adquirido. Nunca pára, pelo 

contrário, aumenta exponencialmente. cada nova informação que você ou uma sociedade assimila gera novos 

ramos que desenvolverão o novo conhecimento adquirido. Nunca pára, pelo contrário, aumenta 

exponencialmente.  

- Estaradvertiu sobre as mudanças, tanto socialmente quanto as impostas pela natureza do planeta. Os mais 

preparados podem enfrentar situações com mais consciência e ajudar outros grupos a se organizarem de maneira 

mais apropriada. 

Todo mundo fica bem!  

 

Vídeo 133 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e trinta e três - 23 de maio de 2015. 

- Desculpe pela ausência, estávamos em um sistema estelar próximo de você, aqui no Caminho do Leite, fazendo 

uma pesquisa a pedido do CG nos dois planetas que abrigam colônias humanóides que estão recebendo o nível 0 

daqui e de outros sistemas. Podemos dizer que tudo está funcionando normalmente lá. 

Q - Mythi, em algum lugar do universo existe um sistema monetário prejudicial como o que usamos aqui? 

- Claro que sim, os sistemas monetários são ótimas ferramentas para negociar bens sociais e matérias-primas 

entre planetas. O sistema monetário ideal não é imposto por quem tem mais riqueza, recursos ou exércitos. O 

sistema monetário nas sociedades mais avançadas, incluindo as minhas, baseia-se no equilíbrio entre o que a 

sociedade planetária consome e o que oferece a outras sociedades. Os conselhos que governam a economia 

visavam o excedente de recursos, incentivando atividades e prospectando recursos dentro e fora dos planetas. 

Esse é o conceito de macroeconomia para o bem-estar da sociedade em questão como um todo, onde os 

indivíduos que vivem nessa sociedade podem ter tudo o que precisam para viver e exercer suas profissões sem ter 

que se preocupar em receber salários. final de cada mês para sobreviver. O conceito de riqueza é diferente quando 

você percebe que faz o que ama e nada que lhe falta, para poder continuar a se desenvolver na área que gosta. Se 

eu decidir que quero descansar e meditar um pouco, posso ir a qualquer colônia de férias nos planetas que quiser, 

sem ter nenhum custo monetário para isso. Depois de um tempo relaxante, vou perder o trabalho que gosto de 

fazer e repousar nas minhas tarefas e talvez com idéias renovadas para colocar em prática. Como não há pessoas 

que precisem de ajuda em minha sociedade, escolhi parte da ajuda para as colônias em desenvolvimento, onde 

me sinto bem dirigindo meus estudos e pesquisas. Nunca precisei de dinheiro no meu bolso, o conselho que 

governa os planetas de Mantuk fornece tudo o que todos nós precisamos, queremos ou desejamos ter. Se eu 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PW0onC6KKqk
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decidir que quero descansar e meditar um pouco, posso ir a qualquer colônia de férias nos planetas que quiser, 

sem ter nenhum custo monetário para isso. Depois de um tempo relaxante, vou perder o trabalho que gosto de 

fazer e repousar nas minhas tarefas e talvez com idéias renovadas para colocar em prática. Como não há pessoas 

que precisem de ajuda em minha sociedade, escolhi parte da ajuda para as colônias em desenvolvimento, onde 

me sinto bem dirigindo meus estudos e pesquisas. Nunca precisei de dinheiro no meu bolso, o conselho que 

governa os planetas de Mantuk fornece tudo o que todos nós precisamos, queremos ou desejamos ter. Se eu 

decidir que quero descansar e meditar um pouco, posso ir a qualquer colônia de férias nos planetas que quiser, 

sem ter nenhum custo monetário para isso. Depois de um tempo relaxante, vou perder o trabalho que gosto de 

fazer e repousar nas minhas tarefas e talvez com idéias renovadas para colocar em prática. Como não há pessoas 

que precisem de ajuda na minha sociedade, escolhi parte da ajuda para as colônias em desenvolvimento, onde me 

sinto bem dirigindo meus estudos e pesquisas. Nunca precisei de dinheiro no meu bolso, o conselho que governa 

os planetas de Mantuk fornece tudo o que todos nós precisamos, queremos ou desejamos ter. Como não há 

pessoas que precisem de ajuda em minha sociedade, escolhi parte da ajuda para as colônias em desenvolvimento, 

onde me sinto bem dirigindo meus estudos e pesquisas. Nunca precisei de dinheiro no meu bolso, o conselho que 

governa os planetas de Mantuk fornece tudo o que todos nós precisamos, queremos ou desejamos ter. Como não 

há pessoas que precisem de ajuda em minha sociedade, escolhi parte da ajuda para as colônias em 

desenvolvimento, onde me sinto bem dirigindo meus estudos e pesquisas. Nunca precisei de dinheiro no meu 

bolso, o conselho que governa os planetas de Mantuk fornece tudo o que todos nós precisamos, queremos ou 

desejamos ter. 

No que diz respeito ao sistema monetário, todas as afiliadas da Galáctica Community trabalham com o sistema de 

crédito / débito no qual todos os membros têm sua posição de crédito em tempo real para atender seus planetas 

de suas necessidades. Se um membro exigir recursos além de seus créditos com a justificativa de uso para 

aumentar sua capacidade dentro ou fora de seu planeta, o conselho de CG investe créditos nesse planeta e fornece 

toda a ajuda necessária para esse fim, a fim de obter esse membro. produtivo e auto-suficiente quanto possível. 

Quem tem mais ajuda sempre quem tem menos, para que haja o melhor equilíbrio para essa região. Você não se 

sente bem vivendo em uma mansão cercada por barracos de moradores de favelas, não é? A diferença é que você 

quer fugir da pobreza por desprezo ou indiferença, dificilmente passa pela sua cabeça, ajude-os a superar a 

condição em que estão na casa deles, não prejudicando muito a sua. Bem, o novo nível da sociedade 1 agora 

pensará assim, porque somente para que o planeta possa se juntar à Comunidade Galáctica como uma sociedade 

saudável e um desenvolvimento social. Quando você investe nas pessoas e não na ostentação, respeita e admira a 

natureza do planeta e todos os seres que nele vivem, todos irão para o paraíso sem deixar seu próprio planeta. 

Como eu disse antes, se sua vida ou uma de suas vidas estiver em perigo, você não pedirá à mão estendida que o 
salve de que religião é, ou se é rica ou pobre, ou se é terrestre ou extraterrestre. Portanto, a pessoa que você 
ajuda a salvar ou melhorar suas vidas hoje pode ser o salvador de um de seus filhos ou netos amanhã. Uma 
sociedade é como uma corrente e os elos quebrados ou fracos precisam ser reparados e fortalecidos para que a 
cadeia possa ter utilidade real e cumprir sua função. 
 
Não podemos alterar partes de sua cadeia social; você tem que fixar sua corrente ao seu planeta para mostrar a 

viabilidade esperada por muitos de nós. Entenda que é isso que suas elites querem fazer, descarte os pedaços de 

corrente que eles consideram fracos e desnecessários, mantendo apenas os que consideram fortes e importantes 

para a formação da corrente que eles esperam que represente o planeta para futuros relacionamentos com outras 

colônias. . Um dia eles aprenderão que o sangue do seu igual não servirá para consertar a corrente, no entanto, 

está enfraquecendo o pedaço deles prestes a deixá-lo inutilizável. 

Q - Mythi, no espaço, o que poderia ser mais perigoso para um planeta como o nosso, que nem os Plêiades 

poderiam evitar? 

- Uma das coisas mais perigosas do universo são pedaços de uma estrela de nêutrons vagando pelo espaço em 

alta velocidade. Para se ter uma ideia, uma bola de nêutrons aprox. 2 metros de diâmetro pesa o equivalente a 

todo o planeta Terra e tem o mesmo campo gravitacional. A matéria que compõe a estrela de nêutrons perdeu 
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todo o espaço vazio de seus átomos e, quando os elétrons se uniram aos prótons, eles se neutralizaram, formando 

nêutrons e algumas outras partículas, e a matéria resultante é a mais concentrada no universo. Se uma bola de 2 

metros chegar a uma velocidade muito alta em direção à Terra ou ao seu Sol, passe de um lado para o outro como 

se fosse feita de gás e continue virtualmente com a mesma velocidade que veio deixando apenas uma enorme 

bagunça para trás. A única maneira de impedir um corpo errante de nêutrons é tentar mudar seu curso para 

colidir com uma estrela de nêutrons muito maior. Somente os krulianos e outras três raças conhecidas têm o 

know-how para redirecionar esses bólidos impressionantes. 

Q - Mito, existem teorias de que as interações elétricas com planetas ou grandes asteróides causaram as 

depressões em Marte cavando literalmente a superfície. Há algo plausível nisso? 

- Isso seria uma teoria interessante, mas não é o que acontece. Nesse caso, era possível observar raios passando 

em grandes quantidades por sistemas estelares e descargas elétricas ocorrendo entre planetas ou outros corpos 

celestes. A interação entre esses corpos celestes é apenas magnética. Marte A superfície não foi escavada por 

raios, mas por outros acidentes geológicos e pela água, pois as imagens mostradas à sua comunidade científica 

não mostravam os oceanos reais de Marte. Portanto, essas teorias surgem apenas com base em suposições. 

Descargas com força intensa o suficiente para causar esse tipo de ação superficial em um planeta seriam vistas de 

longe por qualquer telescópio e galáxias seriam grandes árvores de Natal emitindo flashes de milhares de 

enormes relâmpagos. Portanto, não há interações elétricas desse tipo entre os planetas, o espaço não tem atrito, 

não há eletricidade estática para formar esse tipo de carga superficial. Você pode criar essas experiências em um 

laboratório sob condições especiais, mas o espaço não funciona assim. 

Q - Mito, encontramos outro Codex cheio de fotos e um roteiro estranho localizado em um museu húngaro 

chamado Rohonc Codex. O que é isso? 

- Esses escritos que vocês chamam de Rohonc não são uma linguagem real. Este é um sistema antigo usado desde 

que a civilização Saxas ocupou essa área. Este é um sistema usado para impedir que outras sociedades possam ler 

as crônicas, ciências e histórias de sua civilização. Você usa um sistema semelhante chamadoestenografiaou 

abreviação em que símbolos significam uma idéia variável no contexto da sentença. Alguém, possivelmente um 

especialista em hieróglifos, teve acesso à tabela de chaves para entender esse sistema antigo e o usou para 

escrever este manuscrito milhares de anos depois, numa época em que os restos da civilização saxônica nem 

sequer foram encontrados pelos seus arqueólogos. Muito interessante, ele não queria que ninguém soubesse que 

ele estava comparando várias doutrinas e religiões mostrando o lado social, o bem e o demoníaco em cada uma 

delas, inclusive citando reis e reinos específicos. Se isso tivesse sido decifrado na época, ele certamente teria sido 

morto por qualquer uma das seitas fanáticas de sua época. Mas é apenas uma história de acordo com as opiniões 

deste cronista antigo. 
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Q - Mythi, a maioria das pessoas com quem conversamos está chateada com os eventos que parecem estar 

aumentando no mundo, o sentimento interno de que algo está para acontecer. Algo grande realmente vai 

acontecer? Alinhamento planetário? 

- Primeiras coisas primeiro. O alinhamento planetário funciona da seguinte maneira: se os planetas estiverem 

entre você e o sol, haverá uma diminuição na interação das forças gravitacionais, podendo gerar algumas 

mudanças, se o alinhamento ocorrer após o seu planeta do túnel gravitacional ser intensificado na proporção da 

força. exercido por planetas além do seu para permanecer conectado ao sol. Quanto maiores os planetas 

alinhados, maior o túnel de energia ao qual seu planeta está sujeito. Mas, mesmo assim, isso pode causar 

mudanças mínimas na pressão dentro do planeta, o que não seria a causa real de nenhum evento de magnitude 

maior. No entanto, uma emissão de plasma a granel do seu sol pode causar um aumento real da temperatura e 

expansão excessiva das camadas de magma, acelerando os processos que estão dentro de seus limites. Se algo 

acontecer durante esse alinhamento próximo, eles podem dizer com certeza que foi apenas coincidência. Os 

aumentos observados nas regiões vulcânicas e tectônicas que seus amigos sabem que são o resultado do 

crescimento natural do planeta, que agora não tem mais a intervenção direta do Arcturiano. A natureza terá que 

seguir seu curso, se for adiada mais do que já era, a manifestação será muito mais destrutiva, onde não for 

aplicável a ninguém. 

É provável que os super vulcões existentes se manifestem agora ou no final das mudanças, depende apenas do 

movimento tectônico que não é totalmente previsível por dezenas de fatores cruciais envolvidos. O supervulcão 

existente na América do Norte está em uma região que pode se tornar extremamente instável tectonicamente 

falando, por isso pode ter uma grande erupção, mas também pode apenas derramar lava regionalmente como 

qualquer vulcão; isso vai depender da pressão interna da lava líquida no evento. Quanto mais vulcões entrarem 

em erupção no planeta, ocasionalmente, reduzirão a pressão geral a uma explosão. Eu disse há muito tempo para 

observar os eventos, os vulcões mais ativos têm menos chance de uma grande catástrofe localizada. Se as placas 

tectônicas começarem a se mover pelo Pacífico, a pressão para uma explosão no oeste da América do Norte 

diminuirá proporcionalmente. 

Por algum tempo, sua fauna está mostrando que a sobrevivência é cada vez mais difícil para essas mudanças. 

Você viu o que está acontecendo no planeta como um todo com os animais. Pense que isso rapidamente se 

estenderá a seus amigos como conseqüência direta. Tente pensar em todas as possibilidades alternativas de 

subsistência até que possa ser iniciada alguma interação entre nós. Seus governos estão preparando "surpresas" 

abertamente, apenas não percebem quem está com os olhos totalmente fechados; portanto, monitore 

cuidadosamente os desenvolvimentos e prepare-se de todas as maneiras para evitar essa última tentativa de 

subjugá-lo aos planos elaborados por eles. 

Fiquem bem todos vocês!  

Vídeo 134 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e quatro - 25 de junho de 2015. 

- Desculpe novamente pela ausência, estamos saindo e saindo do sistema solar para outras missões. 

Olá amigos, aqui está uma observação do CB: 

- Arthur, os Plêiadeus de Taus me disseram durante nosso último contato que foi interceptado uma mensagem 

que eles estavam verificando, dizendo que se nenhuma resposta no contato da sonda tentar com algum sinal de 

civilização em Ceres, eles podem liberar uma pequena ogiva de EMP para detonar nas "luzes" do planeta para ver 

se elas se apagam. Sair significa que depende de alguma forma de geração de energia para funcionar, o que 

denota tecnologia artificial e não um fenômeno natural. Uma iniciativa patética ao extremo. A base de Aldebaran 

foi avisada e, se isso ocorrer, a sonda será destruída assim que o aparelho for lançado, e a sonda que se aproxima 

de Plutão também será detonada imediata e sumariamente. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lWHKW20YFUA
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Q - Mythi, muitas pessoas estão reclamando sobre falta de memória, perda de concentração e sensação de fadiga 

mental. Isso está relacionado ao bombardeio do sol ou a algum outro fator? 

- Não, o sol não tem nada a ver com isso. No caso de vocês aqui neste planeta e nesta fase, estados como 

Alzheimer e estresse mental são criados por alguns fatores-chave, como falta de consumo de proteínas animais, 

como gorduras, gemas e queijo, que ajudam a aumentar os elementos de ligação e recuperação de neurônios, que 

são formas necessárias de colesterol. Também alimentos que contenham Fisetin, obtidos de várias frutas frescas, 

sementes oleaginosas e nozes, que também fornecem antioxidantes e um uso regular de cafeína como 

estimulante da atividade molecular dos neurônios. Nunca tome remédios para reduzir os níveis de colesterol, pois 

esse é um mito criado erroneamente e que determina sucata cerebral. 

Caso ocorra uma interrupção repentina da transmissão de altos níveis de radiação de milhares de antenas que 

seus amigos usam em sua tecnologia atual, muitos de vocês sentirão uma incrível melhoria no poder 

contemplativo e na concentração mental. Não é por acaso que seus antigos mosteiros foram construídos em áreas 

remotas e montanhas; eles foram instruídos a permanecer o mais longe possível do "progresso" que surgiria 

nesses tempos. 

Q - Mythi, na próxima passagem pela fome para a humanidade, além do material preparado, você conhece algum 

método para induzir um baixo consumo metabólico para o nosso tipo de raça que você poderia aconselhar? 

- Em casos extremos de sobrevivência, a preocupação deve ser obter proteína animal (como peixe, ovos, aves ou 

similares), sal, açúcar ou frutose e água limpa. Os açúcares também podem ser obtidos metabolizando os grãos. 

Esses são os principais pontos de sobrevivência por longos períodos, consumindo pouco, mas necessários para 

manter as funções do corpo em alerta. Como exemplo, seus marinheiros antigos que passaram 10 meses a bordo 

sem ter portos para renovar as provisões, levaram carnes e peixes secos, frutas secas e cristalizadas, gordura 

animal para cozinhar, sal, mel e muita água limpa. Bem, eu esqueci de mencionar bebidas alcoólicas, é claro, que 

tiveram o efeito de relaxar o humor da tripulação durante os cruzamentos chatos, o que não é o caso de vocês, eu 

presumo. 

Q - Mito, muitos estão se perguntando sobre o mês de setembro, houve dezenas de previsões que serão o mês 

crítico deste ano, quando devem ocorrer eventos que afetaram a população do planeta. O que você pode 

provocar sobre isso? 

- Veja bem, o consenso geral nem sempre é válido, mas muitos de vocês estão sentindo algo no ar. Como sempre, 

o desejo fatalista de que esses eventos aconteçam. As fontes das Plêiades relatam que as elites estão planejando 

seu prazo final para a restauração total da economia do planeta através de vários eventos durante este ano, 

relatórios que são do conhecimento da CG. Possivelmente eles escolhem o mês de setembro que parece simbolizar 

algo para eles. Tuas grandes entidades religiosas são sincronizadas com suas elites como uma ferramenta de 

fachada para preparar os seguidores para novas revelações com o objetivo de desequilíbrio social. Como eu disse 

anteriormente, muitos explosivos foram instalados em pontos estratégicos para simular um evento catastrófico a 

qualquer momento. Por esse motivo, peço que seus amigos observem os movimentos de seus governos e elites, 

que parecem estar diminuindo as ações nos últimos quatro meses deste ano. Perceba que seus governos estão à 

beira da desestabilização total, as pessoas estão percebendo todos os dias mais manipulação e impunidade de 

corrupção. O tempo de suas elites, incluindo as religiosas, cair em completo descrédito está muito próximo de 

acontecer globalmente. Eles pretendem combater o descrédito e a revolta geral com a força militar que têm em 

suas mãos, mas nem todos os militares cumprirão ordens de extermínio de concidadãos. Garantimos que a colônia 

da Terra saiba lidar com ela até o ponto de nossa intervenção. Quando suas elites não forem mais vistas nos 

palácios, aguarde os eventos criados por elas, especialmente para você. as pessoas estão percebendo todos os 

dias mais manipulação e impunidade de corrupção. O tempo de suas elites, incluindo as religiosas, cair em 

completo descrédito está muito próximo de acontecer globalmente. Eles pretendem combater o descrédito e a 

revolta geral com a força militar que têm em suas mãos, mas nem todos os militares cumprirão ordens de 

extermínio de concidadãos. Garantimos que a colônia da Terra saiba lidar com ela até o ponto de nossa 
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intervenção. Quando suas elites não forem mais vistas nos palácios, aguarde os eventos criados por elas, 

especialmente para você. as pessoas estão percebendo todos os dias mais manipulação e impunidade de 

corrupção. O tempo de suas elites, incluindo as religiosas, cair em completo descrédito está muito próximo de 

acontecer globalmente. Eles pretendem combater o descrédito e a revolta geral com a força militar que têm em 

suas mãos, mas nem todos os militares cumprirão ordens de extermínio de concidadãos. Garantimos que a colônia 

da Terra saiba lidar com ela até o ponto de nossa intervenção. Quando suas elites não forem mais vistas nos 

palácios, aguarde os eventos criados por elas, especialmente para você. mas nem todos os militares atenderão 

pedidos de extermínio de concidadãos. Garantimos que a colônia da Terra saiba lidar com ela até o ponto de 

nossa intervenção. Quando suas elites não forem mais vistas nos palácios, aguarde os eventos criados por elas, 

especialmente para você. mas nem todos os militares atenderão pedidos de extermínio de concidadãos. 

Garantimos que a colônia da Terra saiba lidar com ela até o ponto de nossa intervenção. Quando suas elites não 

forem mais vistas nos palácios, aguarde os eventos criados por elas, especialmente para você. 

Q - Mythi, foi relatado que "o lençol freático está caindo em todo o mundo": a NASA avisa que estamos no 

caminho da seca global. É este o resultado da Terra expandindo 5%? O CG nos ajudará durante este evento global? 

- Entenda que a água que falta em algumas áreas do globo está causando desastres e inundações em outras 

áreas. A água não está desaparecendo nas camadas subterrâneas; está sendo distribuído erraticamente pelo 

planeta. A manipulação atmosférica promovida por seu governo com a ajuda de sua comunidade científica 

degenerada e financiada por suas elites com suas taxas e impostos monetários está causando um desequilíbrio 

atmosférico em todo o mundo, a fim de desestabilizar populações, fazendo com que as massas dependam cada 

vez mais das "soluções" impostas pelos seus governos. O sistema HAARP está sendo usado com potência máxima 

para causar falhas no campo geomagnético do planeta, aquecendo regiões inteiras, causando a evaporação do 

radical de água doce, para que essas regiões possam ser facilmente controladas. Uma razão para espalhar 

partículas de alumínio por aeronaves em várias regiões é causar um efeito de ajuste que serve de referência 

operacional para uma estação HAARP interagir com o adjacente e, assim, fazer ajustes nas localizações 

geográficas onde a consequência deve ser causada. A frequência emitida pelas estações HAARP ricocheteia na 

ionosfera e volta à superfície, como uma bola de bilhar, mas tem o efeito de desvios causados pela tentativa do 

campo magnético causado corrigir a falha e precisa de ajustes porque os ângulos de dobra são dinâmicos. 

Algumas unidades móveis HAARP estão sendo implantadas desde o ano passado para auxiliar na capacidade de 

direcionamento das principais estações envolvidas nessas regiões. e, portanto, faça ajustes nas localizações 

geográficas onde a consequência deve ser causada. A frequência emitida pelas estações HAARP ricocheteia na 

ionosfera e volta à superfície, como uma bola de bilhar, mas tem o efeito de desvios causados pela tentativa do 

campo magnético causado corrigir a falha e precisa de ajustes porque os ângulos de dobra são dinâmicos. 

Algumas unidades móveis HAARP estão sendo implantadas desde o ano passado para auxiliar na capacidade de 

direcionamento das principais estações envolvidas nessas regiões. e, portanto, faça ajustes nas localizações 

geográficas onde a consequência deve ser causada. A frequência emitida pelas estações HAARP ricocheteia na 

ionosfera e volta à superfície, como uma bola de bilhar, mas tem o efeito de desvios causados pela tentativa do 

campo magnético causado corrigir a falha e precisa de ajustes porque os ângulos de dobra são dinâmicos. 

Algumas unidades móveis HAARP estão sendo implantadas desde o ano passado para auxiliar na capacidade de 

direcionamento das principais estações envolvidas nessas regiões. e precisa de ajustes porque os ângulos de dobra 

são dinâmicos. Algumas unidades móveis HAARP estão sendo implantadas desde o ano passado para auxiliar na 

capacidade de direcionamento das principais estações envolvidas nessas regiões. e precisa de ajustes porque os 

ângulos de dobra são dinâmicos. Algumas unidades móveis HAARP estão sendo implantadas desde o ano passado 

para auxiliar na capacidade de direcionamento das principais estações envolvidas nessas regiões. 

Q - Mythi, você falou sobre a história de muitas nações, mas você sabe alguma coisa sobre cavernas antigas nas 

montanhas dos Cárpatos, na Romênia? Há registros e descobertas recentes alegando que alguns "Antigos" estão 

protegendo as entradas dessas cavernas. 

 

- Aproximadamente 13.000 anos atrás, os cientistas do Atoun mantinham uma base nessas montanhas com um 
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laboratório para estudos de genoma e DNA de humanos e animais. Essas instalações foram usadas até 12.000 

anos atrás, quando a civilização Saxas foi removida do planeta para outro assentamento. Acredito que já tenha 

sido mencionado, mas os corpos biomecânicos foram deixados neste e em outros laboratórios para impedir o 

acesso não autorizado e como eles são programados, que se regeneram molecularmente e se mantêm em 

operação hoje. 

Q - Mythi, através de nossos satélites geográficos, podemos encontrar facilmente linhas largas e construções de 

agrupamento sob nossos oceanos, algumas em grandes profundidades. São bases alienígenas, bases militares ou 

cidades perdidas como Lemuria, Atlantis? 

- Sim, existem muitas bases grandes onde muitas civilizações se estabeleceram para estudos no planeta. Também 

existem grandes áreas urbanas de cidades de civilizações antigas, mais antigas que as grandes civilizações da 

Lemúria, Atlântida ou Brasileiros. Cidades maiores que a maior existente hoje. A história deste planeta é longa, 

impossível de ilustrar em algum tempo de bate-papo. Grandes máquinas trabalhavam no fundo do oceano, 

minerando e procurando os mineiros de Camelopardalis. Muitas bases Arcturianas e outras raças trouxeram e 

adaptaram este planeta centenas de espécies de peixes no oceano quando ele ficou pronto para recebê-los. Há 

milhares de horas de informações sobre seu planeta catalogadas e registradas nos anais da CG, cortesia das 

sondas e satélites de Epsilon Böotes, que já registraram muitos milhares de anos de sua história. 

Alguns exemplos: 
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Amigosnotará muitas mudanças acontecendo no seu sol e em todos os planetas e luas do sistema porque o grande 

rearranjo está totalmente em andamento, o sol está sendo recalibrado pelos krulianos para retornar às regras 

normais de operação na nova frequência, com um campo geomagnético aprimorado . ENo mesmo dia que passa, 

mais vocês observarão a presença de naves espaciais e efeitos atmosféricos estranhos. Sempre que a tensão se 

manifesta na aura do planeta, muitas unidades de diferentes origens estarão assistindo e aguardando a 

oportunidade de intervir. Vocês que estão lendo estas palavras serão aqueles que fornecerão ajuda e não aqueles 

que pedirão. Esteja sempre preparado psicologicamente para se adaptar a qualquer nova situação que apareça, 

continue observando objetivamente os eventos e etapas de seus governos, porque por trás deles estarão suas 

elites tentando filtrar a sociedade à sua maneira. 
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Sejam todos vocês meus amigos! 

Vídeo 135 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e cinco - 16 de julho de 2015. 

 

Q - Mythi, estávamos esperando a luz da sua base em Plutão, o que aconteceu? 

 

- As luzes da nossa base estão acesas, usamos luz na faixa de frequência equivalente à sua faixa de comprimento 

de onda (nm) de 6000K a 7500K e parece que sua NASA está filtrando essa frequência nas fotos trazidas a você. 

Essa cor avermelhada das fotos mostra o resultado dessa filtragem porque o planeta não possui essa cor; parece a 

superfície da sua lua, mas com o solo muito mais acidentado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=d2zR_e6vTec
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- Caros amigos, quantos de vocês têm perguntas e dúvidas sobre como absorver energia cósmica, concentração e 

meditação. Como CB me pede, darei uma breve explicação sobre o assunto, que pode servir como um pequeno 

guia. 

Aqui estão algumas dicas e práticas úteis para atingir uma concentração quântica de energia cósmica e aumentar 

sua capacidade de transcender a níveis que, com o tempo, poderiam proporcionar maior facilidade de 

comunicação via ondas cerebrais. 

Primeiro, vamos examinar como o campo magnético do seu planeta funciona. O fluxo magnético também interage 

nas duas direções; não há "direção de fluxo" para as linhas magnéticas entre os pólos. Através dessas linhas, o 

campo magnético alinha a incidência de energia cósmica que é canalizada de um pólo para o outro, entrando por 

um e deixando o outro para continuar sua jornada pelo espaço. Essas dicas deste pequeno guia mostram como 

você pode tirar proveito desse fluxo para aumentar a carga de energia atual do seu cérebro para ativar certos 

setores inativos que requerem um nível mais alto de energia quântica para funcionar. A energia quântica é como 

sua vitamina "D", que precisa da energia solar absorvida pela pele para metabolizar; bem, a energia quântica 

precisa da energia cósmica para metabolizar no cérebro. 

 

 
Como fazer sua concentração. 
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Como poucos têm uma pirâmide para entrar nela, você pode usar um ímã de neodímio para simular facilmente o 

alinhamento. O ímã de neodímio, quando colocado na vertical sobre uma superfície plana, alinha-se com a direção 

resultante das linhas magnéticas locais, e isso o alinhará norte / sul para ser usado por você. O lado do ímã que 

fica voltado para o sul é o pólo norte dele, e é o lado que estará voltado para você. Com esse alinhamento, a parte 

frontal do seu cérebro é alinhada com o eixo norte / sul do campo geomagnético na direção em que você está 

seguindo o fluxo de energia cósmica. Como vocês podem ver, o campo geomagnético do seu planeta não se 

comporta da mesma maneira em todos os locais; suas bússolas são compensadas regionalmente para fazer essas 

correções. Mas não é o eixo "norte / sul" geográfica que importa, mas sim a direção das linhas magnéticas na sua 

região, e o neodímio se alinhará com essas linhas. Depois de encontrar a posição desse eixo em seu quarto, use 

sempre esse sentido para sentar-se para meditar. Coloque o ímã de neodímio em uma variedade de tecidos e 

coloque-o na testa com o pólo marcado "norte" na pele; isso não é necessário, mas o ímã ajudará a concentrar um 

pouco mais de energia, como uma lente faz com a luz do sol. As cargas elétricas de seus neurônios se alinham com 

esse fluxo à medida que você relaxa, desocupando o cérebro para liberar as cargas de trabalho desses neurônios e 

deixando-os em estado receptivo. Com a prática, você poderá atingir um estado em que deixará de sentir seu 

corpo, não sinta seus pés, mãos, calor ou frio, e estará em um estado de espírito contemplativo, onde o seu plano 

físico se comunica com o seu plano astral. Nesse estágio, seu cérebro aproveita a oportunidade de "excesso de 

energia" para liberar setores que foram impedidos de serem liberados em condições normais. Quanto mais setores 

forem liberados, maior será sua capacidade de concentração e compreensão, pois ele verá as coisas em um ângulo 

externo que permitirá uma visão muito mais ampla de tudo o que afeta você ou você está no momento de sua 

existência. A partir daí, as possibilidades de recepção telepática serão muito mais fáceis de alcançar, o que pode 

facilitar a comunicação com os irmãos anteriores em um futuro relacionamento interplanetário. liberar setores 

impedidos de serem liberados em condições normais. Quanto mais setores forem liberados, maior será sua 

capacidade de concentração e compreensão, pois ele verá as coisas em um ângulo externo que permitirá uma 

visão muito mais ampla de tudo o que afeta você ou você está no momento de sua existência. A partir daí, as 

possibilidades de recepção telepática serão muito mais fáceis de alcançar, o que pode facilitar a comunicação com 

os irmãos anteriores em um futuro relacionamento interplanetário. liberar setores impedidos de serem liberados 

em condições normais. Quanto mais setores forem liberados, maior será sua capacidade de concentração e 

compreensão, pois ele verá as coisas em um ângulo externo que permitirá uma visão muito mais ampla de tudo o 

que afeta você ou você está no momento de sua existência. A partir daí, as possibilidades de recepção telepática 

serão muito mais fáceis de alcançar, o que pode facilitar a comunicação com os irmãos anteriores em um futuro 

relacionamento interplanetário. 

 

Q - Mitos, são encontrados desenhos e esculturas egípcias mostrando gatos, pássaros e reptilianos com cara de 

humanóide. Isso representa seres que realmente estavam presentes aqui naquela época? 

 

- Há muitos bilhões de anos atrás, muitos experimentos de desenvolvimento foram feitos no universo, envolvendo 

principalmente mamíferos e reptilianos. Com relação aos descendentes de insetos, poucas raças se tornaram 

civilizações, pois a maioria delas se extinguiu. 

Mamíferos e reptilianos foram mais hibridizados em relação ao genoma e ao DNA, e isso levou a uma gama 

considerável de espécies que conseguiram formar sociedades através de bilhões de anos de desenvolvimento. Sim, 

existem mamíferos humanóides hibridados com DNA de gatos e cães e vários tipos de herbívoros, além do que 

melhor adaptado, que foram hibridizados com primatas. A maior parte do humanóide foi hibridizada a partir de 

primatas, dos quais compartilhamos 92% do DNA, os outros 8% são o resultado da manipulação do genoma, que 

define as diferenças entre as espécies humanóides e as diferentes espécies de primatas. 

Os Atouns, Arcturianos, Plêiades, como a maioria das frotas, incluindo a minha, continuaram com equipes mistas 

com vários elementos de várias raças trabalhando em equipe, cada um em sua função específica; portanto, você 

encontrará desenhos e esculturas elogiando os diferentes tipos de "deuses" que vieram de céu para ensinar o 

conhecimento das estrelas.  
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No caso dos reptilianos, existem algumas raças anfíbias trabalhando em tripulações de Arcturianos por milênios, 

muito competentes e confiáveis por sinal, por isso nunca julgue os alienígenas pela aparência, primeiro verifique 

quem eles realmente são. 

Os híbridos de aves de reptilianos nunca foram realmente desenvolvidos. As aves são reptilianos com estrutura 

diferente e o fato de não terem mãos realmente funcionais não teria um grande desenvolvimento futuro como as 

outras espécies. Afrescos e estátuas de tais híbridos com pássaros são apenas manifestações artísticas; não 

representam nenhum híbrido real. 

 

Q - Mythi, existe uma teoria de que o tempo é uma ilusão: passado, presente e futuro todos existem juntos. O que 

você pode nos dizer sobre esse assunto? 

 

- Uma teoria bem absurda ... o tempo não se acumula em camadas que poderiam ser relacionadas ou consultadas 

no contexto do universo. Eventos passados desaparecem após a passagem ... não é como os quadros de um vídeo. 

Isso também é compartilhado por todos os que vivem na terceira dimensão, e o passado é passado a todos 

igualmente. É como uma escada em uma direção, quando você sobe para o próximo degrau, o anterior não volta 

para você, mas outros estarão subindo o degrau onde você esteve e o que foi passado para você será o presente 

para eles. Portanto, em um conceito genérico, o nível em que você viveu anteriormente ainda estará lá para os 

outros que o passarão de forma conceitual, mas para você, como indivíduo, ele deixará de existir e poderá ser 

apenas uma memória gravada. em seus registros mentais. 

- Como uma observação lateral, nem todos sobem os degraus para o tempo e espaço universais na mesma 

velocidade, muitos podem ter começado juntos, mas os mais conscientes aumentam naturalmente mais 

rapidamente, atingindo níveis futuros, enquanto outros permanecem no presente no passado. Espero que você 

possa entender o contexto desses esclarecimentos. 

 

Q - Mythi, que tipo de validade as mensagens e práticas nas tábuas esmeraldas de Thoth da Atlântida servem ao 

nosso estado atual de consciência? 

 

- Esses antigos presentes de mentores, alguns foram feitos com materiais de fora do planeta, cristais e metais 

mais avançados, e isso causou muito tempo até os dias atuais, mas as mensagens, mensagens, têm sua vida útil, 

que teve um significado em um determinado momento não pode ser tomado como um guia absoluto em outra 

época. A conscientização não precisa de livros ou guias; um nativo de suas florestas pode estar mais consciente do 

que a maioria das pessoas "civilizadas". Aqueles que buscam conscientização terão que encontrá-la de dentro, 

independentemente de saber ler tablets ou livros antigos. Quem reza com o padre durante uma missa nas igrejas 

está apenas repetindo palavras no sentido literário, como se conscientizado internamente veria esses ditos de 

maneira muito diferente da literária. e saiba que estar lá não é mais do que se você estivesse em seu próprio 

quarto ou no meio de uma floresta. Não procure confiar no conhecimento antigo, seus amigos vivem em uma 

época que fornece infinitas vezes mais informações para seus amigos, formando sua própria base de consciência. 

Visualize e analise as informações antigas como relíquias do passado, através das quais sua civilização conseguiu 

chegar até aqui. 

 

- Peço a vocês que procuram ouvir o que é dito aqui, estejam sempre preparados para qualquer novo momento na 

vida do planeta, e muitos irmãos que os observam amigos esperam ajudar a colocar tudo nos trilhos assim que 

possível. 

 

- O movimento de naves espaciais será detectado por você nos próximos meses, muitos dos quais podem ser vistos 

sem campo de invisibilidade, pois o CG não parece estar muito preocupado com isso ultimamente. Fique bem e 

saúde. 

 

* Uma explicação de o neodímio por CB: 
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Anexe oimã suspenso por uma linha fina e ele encontrará o eixo norte / sul da sua localização, selecione o polo 

norte do imã que está apontando para o sul magnético do planeta. Esse lado do ímã é que pode ser colocado na 

sua testa enquanto você medita de frente para o norte do planeta. 

 

 

 

Vídeo 136 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e seis - 27 de agosto de 2015. 

Q - Mythi, muitos perguntaram sobre a sua opinião sobre esta viagem, vocês amigos estavam em um lugar 

especial como qualquer nave Kruliano em alguma reunião? 

- Desta vez não, estávamos visitando dezesseis colônias que estão a caminho de passar para o nível 1 em algumas 

décadas. Essas colônias estão localizadas em outro quadrante da sua galáxia. Unidades de nossa frota central de 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EOfkgXuzRMY
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Mantuk já estão se preparando para ingressar na força-tarefa que ajudará essas colônias no processo de 

ascensão. As trinta unidades atualmente alocadas aqui permanecem aqui até que a situação se estabilize nesta 

colônia. 

Estávamos voando em uma nave espacial kruliana há 10 anos e meio atrás. Aterrissamos em vários pontos para 

conhecer as cidades locais e várias instalações científicas. Poderíamos ter ficado lá anos sem saber tudo o que eles 

mantêm lá. Se você pegasse todos os seus oceanos, não daria para encher um dos muitos oceanos e lagos que eles 

chegaram lá. Há um lugar muito bonito e agradável para se estar. Eles são realmente especiais. 

- Amigos, prazer em estar aqui conversando com você novamente. Realmente tivemos um período de trabalho 

árduo, além de todas as pesquisas e estudos realizados nas colônias externas, nossa frota local foi convocada para 

uma reunião geral de todas as equipes de todas as raças que participam direta e indiretamente da continuidade 

dessa colônia. . Um grande movimento durante este mês, com 380 alojamentos de naves espaciais na base. Posso 

prever que esta assembléia geral não tenha nada de alarmante. Linhas gerais de procedimento foram discutidas, 

estabeleceu novas bases operacionais com desativação permanente de outras bases antigas existentes, 

planejamento tático dos primeiros contatos se e quando autorizados, tecnologias a serem disponibilizadas para 

eventos de emergência e procedimentos para o possível envolvimento de terráqueos no processo. 

Também foram discutidas a submissão de experimentos na área genética que ainda estão em andamento na 

época. Todos os elementos que compõem a flora e fauna originais do planeta foram catalogados e 

adequadamente preservados em outros ambientes apropriados. As medidas profiláticas ambientais no planeta 

também foram e ainda estão sendo discutidas por outras equipes científicas que ainda estão reunidas na base por 

pelo menos mais um mês. 

Veja, essas são medidas usuais quando muitas equipes diferentes estão trabalhando em áreas diferentes. A 

mesclagem do trabalho evita o desperdício de tempo e recursos quando uma equipe sabe o que a outra está 

fazendo e o progresso do trabalho é maximizado. Tivemos outras reuniões gerais como essa, mas tenho que 

admitir que isso foi realmente "geral". 22 raças humanóides diferentes receberam suas novas diretrizes e 

trocaram muitas informações. 

O que posso dizer a todos que perguntaram é que setembro não será um mês apocalíptico, como muitos esperam. 

A pior coisa que seus amigos devem temer são as medidas de "desenvolvimento do caos social" que seu governo 

pode lhe impor, tirando proveito de todos os rumores de que eles até espalham como uma distração para os 

menos informados. 

A desestabilização atual da crosta do planeta é um processo natural que deve ser realizado para que se ajuste à 

nova frequência de batimentos. É como um sino grande, para mudar o tom, ele terá que se tornar um pouco 

maior. Isso pode afetar algumas áreas costeiras e fazer com que reapareça novamente por longas áreas 

submersas. Não se esqueça de que estamos presentes há muito tempo aqui e continuaremos a ajudar a manter 

viva essa colônia. 

O problema é manter uma atenção renomada aos movimentos de suas elites moralmente falidas; eles podem 

causar muito mais sofrimento do que o necessário em nome de uma doutrina de despovoamento do planeta, 

filtrando etnias. 

A guerra contra os nanocompósitos é muito fácil de ser neutralizada por nós, o maior problema é a guerra 

biológica, na qual microorganismos geneticamente modificados se tornam difíceis de detectar em meio a milhões 

de outros similares atualmente circulando de corpo em corpo entre vocês. Evite vacinas a qualquer custo. 

Tivemos acesso a análises de alimentos geneticamente modificados, dos quais muitos pedem, e, de fato, as 

sementes geneticamente modificadas para atacar pragas com DNA da própria praga, não representam um perigo 

real para a saúde de vocês neste contexto atual, mas perdem grande parte do propriedades nutricionais 

comparadas com as sementes em seu estado natural. 
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oO sistema solar esfria um pouco como um todo, devido à diminuição da atividade solar, porque o sistema está 

passando por uma densa nuvem de energia cósmica; portanto, o sol reage aumentando o seu campo magnético 

gravitacional e diminuindo a atividade da superfície devido à pressão exercida pela nuvem de energia pesada. As 

temperaturas em todas as partes do mundo estão diminuindo alguns graus durante esse período, com exceção das 

regiões onde buracos deliberados são criados no campo geomagnético pelo seu aparato militar. Com uma grande 

possibilidade de uma cascata de eventos naturais "provocados pelo homem", esses últimos meses do ano podem 

estar "apocalípticos" mais ou menos, dependendo das ações que suas elites estão engendrando. Os pleiadianos 

estão em policiamento ostensivo e mais de trezentas naves espaciais estão em alerta no planeta, fora das naves-

mãe atualmente espalhadas por todo o sistema solar. Então, tudo vai dar certo no final, com certeza. 

A economia do planeta está falida, muitos ex-aliados da situação estão indo para a oposição e tecnologias serão 

usadas contra eles também em retaliação, para que sua sociedade possa passar por tempos de escassez de 

recursos. Esteja alerta aos sinais, esteja alerta aos seus palpites, seus amigos se tornaram muito mais 

observadores do que eram antes de começarmos a ter essas conversas. Quando seus amigos sentirem que os 

eventos começaram a inchar, faça as provisões dos itens de sua sobrevivência imediata por alguns meses e 

procure lugares com menos movimento, longe de pontos considerados estratégicos e de alguma importância 

tática. 

Q - Mythi, as explosões que ocorreram na China e em outros lugares enquanto você estava fora devem ter sido 

acompanhadas por outras unidades de sua frota, você pode dizer algo sobre isso? Por que eles mostraram uma 

explosão ocorrida em 16 de julho como ocorreu em 22/08? 

- Bem, suas elites não param de ser criativas. Como qualquer elemento considerado armas é automaticamente 

impedido de ser trazido para sua órbita, eles instalaram unidades que literalmente perdem pequenos meteoros 

artificiais com ligas metálicas de sódio encapsuladas em titânio para causar a destruição cirúrgica de alvos. Esse 

tipo de aparato não se encaixa na destruição em massa relacionada às armas; portanto, nada de eficaz pode ser 

feito. Este tipo de aparelho pode ser usado para causar "eventos naturais" falsos, como explodir grandes 

quantidades de explosivos colocados em locais estratégicos, causando maremotos, áreas isoladas, entre outras 

possibilidades. Nem os governos regionais não querem mostrar o que realmente aconteceu lá ... a verdadeira 

greve pode mostrar algo vindo de cima como um "meteoro". Tudo faz parte do mesmo jogo. Eles sabem que o 

tempo é curto para ter que tomar os abrigos subterrâneos construídos para uma sobrevivência confortável, 

porque ainda mantém a esperança de ser "tudo o que resta" e, portanto, ser aceito como a continuação dessa 

colônia. Mas tenha certeza de que isso não acontecerá, o lugar deles certamente não estará mais longe nesta 

colônia de nível 1. 

Q - Mythi, por que muitos nascem com sorte e têm uma vida boa quando outros não têm sorte e lutam para 

sobreviver? A distribuição da sorte tem algo a ver com mérito? 

- Como eu disse antes, sorte é uma palavra sem significado para nós. O que você chama de sorte é de fato a lei das 

probabilidades combinada com a aura de cada indivíduo. No nível zero em que está sua sociedade, o brilho da 

aura é substituído por favoritismo, corrupção, peculato, entre outras travessuras. Isso não acontecerá mais a 

partir de uma sociedade de nível 1, onde cada uma receberá os benefícios de sua própria iluminação. Uma pessoa 

mais esclarecida ao se aproximar de outra que ainda está na sombra ajuda a fazer com que ela comece a ver com 

mais clareza tudo e finalmente possa começar a acender sua própria luz para continuar vendo o que não via antes, 

mas agora tem certeza de que está lá . Tente desenvolver sua própria luz e, quando alguém se aproximar, dedique 

um tempo para tentar ver mais além do que você estava vendo com sua própria luz. As coisas que você será capaz 

de ver com a luz de outras pessoas darão o estímulo para aumentar sua luz, para que você possa começar a ver 

coisas novas sozinho. Com o tempo e o desenvolvimento de sua consciência universalizados, você perceberá o 

quão satisfatório é você pode iluminar e tornar os menos privilegiados da luz para ver por si mesmos coisas novas 

pela primeira vez. 
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Todos nós somos mestres em alguma coisa, precisamos primeiro ser alunos e, mesmo sendo professores em um 

determinado momento, seremos alunos nos próximos momentos, então tente ser o mestre no que você já sabe, 

mas continue sendo sempre o aluno com uma mente aberta com novos conhecimentos que novos mestres podem 

fornecer para você. 

- Não tenho muito tempo, porque tenho muitos dados para concluir as atividades mais recentes em nosso banco 

de dados, mas não pude deixar de passar essas informações para você. Todos ficam bem e com confiança no 

futuro. 

Vídeo 137 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e sete - 9 de outubro de 2015. 

- Desculpe pela ausência, mas muito está sendo feito em outros lugares e um número limitado de equipes a se 

desdobrar. Às vezes, entre em contato com a CB, mas apenas para assuntos breves. Hoje vou tentar restringir a 

lista de perguntas que pesam em suas mãos, abrangendo muitas questões em poucas explicações. 

Q - Mythi, em nossa sociedade hoje alcançamos um bom nível de tecnologia, você acredita que estamos próximos 

de fazer parte de um contexto interplanetário? Segundo a NASA, nossos supercomputadores são avançados o 

suficiente para controlar uma nave espacial. 

- Com licença, mas o seu nível tecnológico ainda está abaixo do nível arcaico para nós, sua tecnologia depende de 

energia elétrica e de satélites de comunicação. E com o tempo, seus amigos perceberão que a Teoria da 

Relatividade de Einstein está conceitualmente errada, porque não se aplica à física quântica. Deixe-me dar um 

exemplo de tecnologia. Uma pedrinha simples como a que eu dei ao CB, poderia ser programada em nível 

molecular para armazenar milhares de terabytes de informações, executar funções controladas por suas ondas 

cerebrais, comunicar-se com qualquer dispositivo de exibição, rede, impressora, áudio, tudo como seus amigos 

chamavam "Blue Tooth" sem a necessidade de fios ou eletricidade, para sempre. Outra pequena pedrinha poderia 

desempenhar o papel simples de um elemento de aquecimento com uma intensa vibração molecular, gerando 

calor por atrito sem estar conectado a nenhuma fonte de energia, aquecendo a água para uma de suas casas para 

sempre. Outra pedrinha poderia atuar como um gerador que atrai elétrons livres de sua ionização natural 

atmosférica e fornecer uma corrente elétrica positiva de elétrons para fluir entre elas e um ponto de aterramento 

para seu próprio solo no planeta, para sempre. Como qualquer um pode sentir, muito pode ser feito facilmente 

com a programação quântica da matéria, e qualquer necessidade básica de uma sociedade pode ser satisfeita com 

facilidade. Na sua sociedade atual, o controle do sistema de energia pertence aos governos. É uma maneira de 

manter e subjugar a sociedade. A energia elétrica gerada por qualquer meio que seus amigos usem depende de 

uma rede de distribuição ampla e cara, que na maioria das vezes não é justa. O pior, além da queima de 

combustíveis minerais, a produção de vapor usando materiais de fusão atômica é a maneira mais perniciosa e 

prejudicial, porque, como eles não dominam a programação quântica, decidiram que a fusão atômica controlada 

seria uma maneira barata e duradoura de gerar energia. vender. O problema é que esse processo nem sempre é 

"controlável" em um planeta que passa pela desestabilização do desenvolvimento da crosta e gera resíduos que 

continuam poluindo o meio ambiente com materiais transformados em bombas de emissão de radiação instáveis, 

prejudiciais aos seres vivos. Tudo isso terá um fim em breve. Ao contrário do nível tecnológico entre você e outras 

culturas interestelares, ainda é brutal. 

Q - Mythi, existe alguma possibilidade tecnológica de aprisionar um espírito ou uma alma em estado quântico? 

- Teoricamente, existe. Mas é praticamente impossível. A única possibilidade em que posso pensar seria usar o 

mesmo tipo de contêiner que mantém a antimatéria armazenada, mas isso não está disponível, pois esse tipo de 

programação é desenvolvido apenas por cientistas do nível oito em diante. É impossível abrir uma dessas 

unidades para colocar o que estiver dentro, porque o fechamento seria impossível fora da fábrica oficial. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oDWCACXmCy4
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Q - Mythi, os relógios de nosso satélite ficam fora de sincronia com os da superfície da Terra devido a efeitos 

relativos. Descobrimos que o tempo está ligado a um poço de gravidade. É tudo o que sabemos até agora sobre 

efeitos mensuráveis no tempo. Eu ainda gostaria que você explicasse como o tempo flui de maneira diferente em 

seu mundo em comparação com o nosso mundo. 

- Veja, o que vocês amigos usam como tempo, são referências relacionadas ao seu próprio sistema solar. Cada 

segundo que seus amigos vêm aqui tem a mesma duração neste segundo em qualquer lugar da terceira dimensão 

do universo em relação ao seu sistema solar. Até sua unidade decimal está na medida arbitrária que alguém 

tomou antes, que seus amigos dividiram por cem. Seu milímetro não corresponde ao mesmo comprimento de 

unidades decimais em nenhum outro planeta. Mas o sistema decimal como unidade de medida está correto. Seus 

relógios são fabricados com uma relação de engrenagens que divide o tempo da revolução de um planeta e 

mostra o resultado em uma tela. Mesmo em seus relógios eletrônicos, você usa a frequência de batida do cristal 

de quartzo e é dividida para corresponder à hora do seu sistema de medição de tempo peculiar no seu próprio 

planeta. Esse tempo é a quantidade de tempo gasto em relação a qualquer ponto da superfície do planeta, porque 

quando a distância do planeta permanece com o ângulo de 90 graus inalterado, sua medição do tempo relativo 

permanece a mesma da superfície, mas se houver angulações e velocidade como variáveis, o tempo relativo 

também varia, não o tempo real, mas a duração do relacionamento dos seus dias e noites. Se você passa um ano 

em outro planeta com dias curtos ou longos e mede o tempo que chegou lá com um de seus relógios, quando 

retornar ao seu planeta, terá passado exatamente o mesmo tempo em um ano. Tenha em mente que o tempo no 

universo é uma constante em qualquer medida inventada regionalmente para medi-la. Mencionei há muito tempo 

que a medida adotada por outros sistemas é a velocidade de propagação da luz infravermelha no vácuo, iguala o 

sistema de medidas de qualquer tipo, tomando essa relação como base. É fácil converter quando os sistemas 

podem estar relacionados a uma medição de linha de base comum, como em qualquer planeta que você conhece, 

pois corresponde ao seu medidor. 

Q - Mito: esses objetos "fora do lugar" têm alguma função especial ou são apenas arte? 

- Esses artefatos de pedra são aparelhos de comunicação. Eles devem ter sido dados como um presente para 

qualquer uma de suas culturas antigas. As composições dessas pedras negras são excelentes para esse tipo de 

programação molecular. 
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Q - Mythi, você disse em vídeos anteriores que na terceira dimensão existem 10 níveis de frequência, então você 

poderia nos dizer quais raças de alienígenas existem nesses humanóides de níveis mais altos? Grays? Insetos? 

Também nesses níveis superiores, qual é a principal diferença deles sobre nós? 

- As raças que atingiram o nível 10 estão em um nível muito alto de energia pessoal, agora podem manipular a 

matéria e a energia quântica de todas as formas e direções. As raças humanóides chegam lá em proporção muito 

maior do que as raças de outras fontes, já que o chumbo insetóide é aprox. 20 vezes mais e reptiliano cerca de 5 

vezes. O cérebro humanóide desenvolveu naturalmente áreas que levam muito tempo para se desenvolver em 

outros tipos de cérebros, mesmo que super cérebros em várias outras áreas. Pode ser difícil para seus amigos 

entenderem, mas quando eles atingem os níveis 8 a 10, as diferenças entre as origens, humanóide, réptil ou 

insetoide, praticamente deixam de existir quase completamente, e quando esses níveis 10 passam para a quarta 

dimensão serão iguais em energia e Formato. 

Q - Mythi, o que mais você pode nos ensinar sobre os seres Nishpaa aqueles que têm a espaçonave número oito 

em formato? Eles são do nível 1, mas só se juntaram à CG há cerca de 200 anos ... são como nós e nossa história? 

- Bem, eles entraram na Comunidade Galáctica 275 de seus anos atrás e passaram por momentos muito 

semelhantes com você durante o desenvolvimento. A diferença é que foi uma colonização menos heterogênea e 

não criou muita pressão social que seus amigos estão enfrentando aqui. As elites que predominaram em seu 

planeta há muito tempo são absorvidas pela sociedade como um todo e, por quase 300 anos, os contatos com 

civilizações ligadas ao CG começaram para a remodelação física do planeta, criando novos oceanos e 

reorganizando a população em relação a novos. recursos naturais. Eles são governados por um conselho no qual 

todas as decisões são guiadas na vontade e nas necessidades da sociedade como um todo, não há chefes ou 

membros ao longo da vida, se os membros do conselho se revezam por cidadãos mais especializados nas diretrizes 

que serão decididas para implementação no momento, as seções do conselho sempre terão o melhor nos assuntos 

a serem decididos para manutenção social e no contexto do desenvolvimento do planeta. Eles descenderam de 

algumas civilizações de Aldebaran e de dois assentamentos negros surgidos de Sirius, assim eles se parecem com 

você, tem mulato branco e brilhante, pois há mais de 1000 anos esses dois grupos étnicos se fundiram 

completamente. Eles nunca tiveram grandes guerras como os seus amigos estiveram aqui, e pequenas diferenças 
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regionais se dissiparam por pelo menos 300 anos. É um povo pacífico, por isso foi difícil para seus aventureiros 

obter permissão para participar de uma missão de computação gráfica em seu sistema solar. O planeta está em 

um sistema governado por uma quinta grandeza solar, tem três luas, dois pequenos e um que tem um quinto da 

massa do planeta. O diâmetro do planeta é de aprox. 20.000 quilômetros, temperatura média de 24 graus 

centígrados e postes amplamente cobertos de gelo, ocupando aproximadamente 20% do planeta. Hoje, o planeta 

é totalmente controlado pelo clima e a paz reina. 

- Você vê meus amigos; seu planeta está permitindo à sua sociedade o melhor trunfo antes da reforma física e 

social. Suas elites optaram por eliminar o problema de muitas pessoas que estavam fora do mercado consumidor 

por problemas regionais e agora são consideradas um problema de poluição social. Para eles, é muito mais rápido 

e fácil elimina o problema do que enfrentar a integração dessas populações, o que exigiria muitas décadas e 

muitos recursos. Como mencionei várias vezes, não se deixe levar pelas teorias apocalípticas do fim dos tempos, 

asteróides em rota de colisão, entre outros. Os únicos fatos que podem ser considerados reais são as atitudes 

usinadas por suas elites e o rearranjo real das placas tectônicas no planeta. Na sociedade de consumo onde seus 

amigos foram forçados a viver, é mais fácil ser um oportunista para ganhos imediatos do que ser uma pessoa 

consciente e preocupada com os outros. Esse comportamento cria um ciclo vicioso que causa a falta de paz 

interior, frustração, raiva, em vez de aumentar a compreensão e a possibilidade de uma sociedade mais feliz viver. 

Isso causa a deterioração moral e os cidadãos cada vez mais sensíveis e conscientes se sentem mais deslocados ao 

compartilhar o planeta com esse estado de coisas. Muitas sociedades, bilhões de planetas, bilhões de galáxias 

passaram por tantas guerras e batalhas entre a sociedade e os planetas, muita infelicidade estava e ainda está 

acontecendo nesses mundos sem número, 

Vídeo 138 

Respostas de um alienígena de Andrômeda - vídeo cento e trinta e oito - 17 de dezembro de 2015. 

- Olá meus amigos, estou feliz em retornar com parte de nossa frota antes do final de mais um ano, contado para 

o seu planeta. A boa notícia é que, mesmo nesta década de vocês, 18 assentamentos próximos também se 

juntarão ao nível 1 e seus amigos terão vizinhos aqui mesmo em sua galáxia para trocar idéias de 

desenvolvimento em breve. Eu observei esse grupo em que nos apegamos e encontramos um grande 

desenvolvimento no nível pessoal na maioria de vocês. A ansiedade está dando razão ao conhecimento e isso leva 

à compreensão. Para nós, o que importa em um grupo de pensadores é a qualidade e não a quantidade. Quando 

sua sociedade estiver alcançando qualidade e quantidade, certamente seus amigos estarão no nível 2. Entre os 

voluntários, temos pessoas que devem ser ativas para nos ajudar, mas precisamos esperar o tempo definido pelo 

CG. Entende, no grupo de voluntários registrados até este mês, cerca de 60% reúne condições psicológicas reais 

para fazer parte de uma reorganização global. Condição física ou idade realmente não importa, porque tudo pode 

ser remediado de acordo com as necessidades de cada um. 

As elites estão se preparando para mostrar abertamente a presença de naves alienígenas, bem como chamar a 

atenção para uma unidade mundial contra interferências extra terrestres no planeta. Esta será a última mentira a 

distrair a atenção do público, para que eles possam colher tudo e todos que dizem não se encaixar nos planos. 

Esteja preparado para orientar a maior quantidade de pessoas em seus círculos sobre isso. 

Para nós, Via Láctea, sistema solar, Sol, Tiamat, lua, etc ... são nomes usados por você, não em mapas estelares no 

CG. O sistema de coordenadas CG classifica as estrelas e seus planetas em uma galáxia por quadrantes de um 

grande globo, onde, independentemente do formato da galáxia, o centro está alinhado com o centro deste globo 

e o plano maior alinhado com o eixo zero deste globo. Todas as estrelas que fazem parte desta galáxia serão 

nomeadas por sua posição espacial neste globo imaginário. Sempre haverá quatro quadrantes superiores e quatro 

inferiores e as estrelas são chamadas por um código que inclui o quadrante do universo conhecido, o quadrante da 

referência da Nebulosa, a referência espacial da galáxia nesta nebulosa e, finalmente, a referência espacial da a 

estrela e seus planetas na galáxia em questão. Quando você acessa uma estrela específica, 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=n5Z_106PFrY
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Como a CB já disse a seus amigos, os governos estão devolvendo antigos artigos de defesa, de origem alienígena 

que estavam sendo considerados para fins de reengenharia em vários laboratórios secretos do planeta, e os estão 

descarregando na Antártica, onde serão neutralizados de uma vez por todas não oferecer perigos para a 

população civil do planeta. Esse ultimato foi dado alguns meses e, como não teve efeito no momento em que um 

objeto foi removido de um dos níveis do CERN pelos raios Arcturianos dos tratores, destruindo vários níveis de 

pisos ao longo do caminho. Finalmente foi entendido e seus governos iniciaram remoções e viagens de entrega à 

Antártica. 

Como muitos de vocês estão se sentindo no ar, seu planeta está à beira de uma tempestade, social, econômica e 

natural. As diferenças estão diminuindo, as pessoas estão entendendo e vendo os verdadeiros culpados pelo pior 

que acontece em suas sociedades e em breve partirão para servir os interesses de suas elites denegridas. Este ano, 

sem dúvida, está chegando ao fim com tensão suficiente em todas as áreas; houve muitas brigas e conflitos com 

poucas realizações! O Karma individual e coletivo já acelerou o suficiente, o que significa que você não fugirá e 

não adiará mais a solução dos seus problemas! Tempos de crise exigem novas atitudes e maturidade, onde não 

precisamos mais de paliativos ou erros. Cada ser humano corporificado, atualmente está sendo testado, não há 

subterfúgios para que não possamos resolver nossa dor existencial tão negligenciada por várias encarnações! Eu 

digo a todos, sem medo de erro, que é muito mais fácil de ser resgatado enquanto você está encarnado do que 

quando eles são para o avião 4D. Aqui é onde seus amigos ainda têm a chance de mudar e crescer o suficiente 

para fazer parte dessa nova sociedade. Basicamente, nossa equipe tem como objetivo reconstruir trajetórias e 

reformular vidas para ter sucesso na missão em que cada uma delas cumpriu! Muitos podem perguntar: Como sei 

se estou seguindo meu planejamento de reencarnação? A resposta é simples, pois quem se sente em paz pode ter 

certeza de que você está no caminho certo, em vez de quem está quebrado por um longo tempo. Peço, primeiro 

recupere a esperança e a alegria de viver para que seus mentores e amigos possam segui-los de perto. O mundo 

sofrerá transformações trágicas, a Europa e os Estados Unidos entraram em colapso e a China e a Rússia 

mostrarão suas garras às elites atuais como novas potências mundiais. Continuaremos trabalhando, e esperamos 

que em breve possamos trabalhar juntos para reorganizar o planeta neste novo estágio de participação e 

harmonia com o desenvolvimento. Espero que, em breve, possamos finalmente iniciar o contato direto entre 

nossas culturas. 

Embora você realmente demonstre carinho e vontade de ajudar o filho do seu próximo, dando-lhe sapatos, comida 

e esperança, como faria com um dos seus, as diferenças entre crenças e doutrinas diminuirão até deixar de ser 

parte importante do cotidiano. vida de todos os seres do planeta. A crença maior em um planeta que se integra 

socialmente será chamada de "solidariedade", e isso também será entendido em todas as línguas e dialetos. 

Esteja atento, pois nossas mensagens podem ocorrer a qualquer momento, dependendo do progresso das 

situações. 

Vídeo 139 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e trinta e nove - 5 de fevereiro de 2016. 

Nesta reunião serão respondidas por Mythi as perguntas escolhidas pelos membros do nosso chat. 

- Amigos,estivemos em uma missão externa ao seu sistema solar para ajudar na passagem de duas colônias para 

o nível um. Eles eram assentamentos pacíficos, não havia grandes problemas na organização social e nas 

apresentações dos membros do CG. Foi uma boa missão por mais conhecimento que agregamos no contexto 

social. 

Questões: 

Q - Mythi, eu entendo que "o show deve continuar" ... mas eu só tenho uma pergunta. A integração da Terra e o 

contato aberto com CG levarão 100 anos ou estamos falando de 2 a 5 anos? Por favor, não use a palavra "em 

breve" .... 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=O17wDH4BbOc
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- Lucas,“Em breve” você perceberá que depende apenas da finalização dos planos de sua elite atual. Os 

cataclismos estão cada vez mais estressando o planeta, natural e artificial. Eles sabem que estão com tempo 

emprestado e muito foi transferido para Marte. O segundo e o terceiro níveis de apoio de suas elites ganharão "de 

presente" os bunkers subterrâneos com a promessa de reinar no planeta após a eliminação gradual da população 

... promessas vazias na realidade dos fatos. Pelo ritmo das coisas, acredito que em algum lugar nos próximos 12 

meses, a qualquer momento. 

Q - Mythi, o que está causando o incomum escurecimento da luz da Star KIC 8462852? É uma megaestrutura 

construída por uma raça antiga? Em caso afirmativo, que raça a construiu, com que finalidade, e eles ainda estão 

vivos hoje? 

- Ro, essa estrela não tem planetas em órbita, foi encapsulada para uso de energia. Ela já está encapsulada há 

1.300 anos. Mas a questão é relevante; Eu nunca expliquei isso antes para vocês amigos. Há estrelas com queima 

suave em suas reações e, quando não há planetas dependentes de sua luz e calor em seu campo de influência 

gravitacional, algumas culturas com muitas colônias e operações interplanetárias, pois Camelopardalis gerencia a 

liberação do CG regional responsável por fazer esse encapsulamento. com supervisão kruliana, que é uma fonte 

alta de energia inesgotável para a vida útil daquela estrela órfã. Muitos milhares de estrelas órfãs já foram 

encapsuladas dessa maneira. Mas esse foi um passo tecnológico que já foi substituído por outras fontes de 

energia com muito menos custo para implementar. 

Q - Mythi, o que é esse nono planeta que os cientistas estão procurando que está afetando os outros planetas do 

nosso sistema solar? Sempre esteve lá, levando 12.000 a 20.000 anos para contornar o sol, ou esse objeto foi 

colocado pelo CG? Você pode nos contar algo sobre isso? 

- ChiefyThomas, Ro, existem muitos planetas enormes e desolados circulando o Cinturão de Kuiper em seus dois 

bilhões de quilômetros de espessura. Você não podia vê-los nem com seus melhores telescópios, e alguns deles 

realmente influenciam seus planetas das órbitas externas por milênios. Mas o que seus cientistas detectaram foi o 

sistema Nibiru, que foi recolocado pelos krulianos exatamente naquele trimestre e por ser um caso recente, trouxe 

mudanças e contrastes que chamaram sua atenção para a região. 

O sistema Nibiru começou a ser acelerado para sua órbita original. Quem decide os níveis limítrofes de intrusão 

que podem gerar são os krulianos, e eles sabem quando e como reequilibrar o sistema que inclui não apenas o seu 

sistema solar, mas vários outros equilíbrios na trajetória do sistema Nibiru. Você poderá ver o sistema saindo do 

sistema solar, mas a trajetória está definida para eles e ainda não temos nenhuma informação sobre isso. Só 

posso dizer que não será observado perto do seu sol como vocês estão esperando, será visível em outro quadrante 

vindo do sul. 

Q - Mythi, você pode nos dar um exemplo de que tipo de “anormalidades no DNA” como as consideramos agora, e 

“capacidades desconhecidas para nós” que as crianças nascidas no nível 1 terão? E o que podemos fazer para 

ajudar nossos filhos a fortalecer essas habilidades? 

- Hidalgo,não haverá mudanças comportamentais drásticas. O iniciante do nível um ainda estará próximo de zero 

e deve ser desenvolvido para o nível dois com o tempo. As crianças nascidas no nível um terão capacidade de 

discernimento e aprendizado diferenciado, se orientadas com cuidado e incentivadas em suas tendências naturais, 

serão as próximas responsáveis pela nova geração que receberá o "nível um" puro de pai e mãe. Nesta fase, 

digamos que eles estarão no "nível um", mas ainda estarão sob a orientação de zero níveis ... Então, se seus 

amigos ainda são pais de zero nível, tente ser o nível zero mais ... com uma mente aberta para a nova realidade e 

acordado para esta nova era do planeta. 

Q - Mythi, você pode nos dar uma descrição física dos Arcturianos, por favor? Você disse golfinhos humanóides, 

mas isso é muito vago. Eles se parecem com nossos golfinhos? Eles andam em terra? Seus naves contêm água que 

eles movem dentro como nós fazemos no ar? Eles falam com palavras ou são telepáticos? Como é a aparência, a 

altura, a aparência, as cores e as roupas de uma pessoa Arcturiana? 
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- Tania, pode ser que em sua próxima encarnação como nível um, você escolha nascer em uma colônia Arcturiana 

"nível um" ... estará à sua direita, se você quiser. Sim, antes que você pergunte, na quarta dimensão do nível um 

em diante, pode ser feita uma troca inter-racial em casos específicos. Se você demonstrar grande apreço por 

alguma cultura especial, pode optar por incorporar essa cultura específica a uma tentativa de adaptação. Bem, 

voltando à sua resposta, sim, eles são humanóides, são de diferentes linhas, variando de rostos de acordo com as 

matrizes das espécies. Tem uma altura média de 2 metros, 100 kg, pele variando de rosa branco a cinza escuro, 

dependendo da raça. Todos eles andam com as pernas e respiram enquanto você areja. Eles gostam de nadar e 

mergulhar, onde podem passar mais de 15 minutos debaixo d'água. Seus naves não têm água dentro, são normais 

para os padrões humanóides. Eles são felizes em sua maior parte, mas se comunicam com eles com dialeto e 

telepaticamente, com outras raças avançadas telepaticamente e com raças menos avançadas, usam um 

dispositivo de tradução instantânea. Eles geralmente usam macacões anatômicos com insígnias da corrida no 

ombro direito e a pelagem de sua frota no lado esquerdo do peito. A cor varia de acordo com a frota, branco, 

cinza, preto, prata, etc ... 

Nãose preocupe com as aparências. Ainda existem muitos tipos de raças, algumas normais para nossos padrões e 

outras bizarras à primeira vista. Humanóides como nós existem desde 1 pé a 10 pés de altura, mas o que importa é 

o espírito que habita esse corpo. Variações de DNA e genomas, causadas por diferentes tipos de ambientes em 

diferentes regiões do universo, causaram tais discrepâncias, mas isso é chamado simplesmente de poder de 

adaptação. 

Q - Mythi, como voluntários, que tipo de diretrizes são dadas ou você permite que os voluntários se instintem? 

Existem diretrizes específicas para os voluntários seguirem ou haverá algum treinamento especial? Que tipo de 

disciplina existe, se existe alguma, do que você viu no passado para aqueles que não seguem suas diretrizes? 

- Tamino momento em que forem necessários voluntários, eles serão contatados e participarão da natureza 

complementar dos planos de ação adotados para sua região de linguagem compatível e conhecimento das 

nuances comportamentais de sua cultura. Ele ou ela ajudará nos naves de resgate e atuará como porta-voz de 

situações intermediárias com seu pessoal. Para essas funções, ele deve ser consultado e receber instruções em 

tudo o que tiver dúvidas. Uma pessoa que vê pode ajudar aqueles que ainda não viram. 

Q - Mythi, eu gostaria de saber se bebês gêmeos idênticos ou não têm uma conexão especial um com o outro em 

conexão com suas almas. 

- NãoRené, são almas diferentes, o fato de terem sido feitas como gêmeos, trigêmeos ou mais na mesma gestação 

é devido a acidentes na ovulação causados por remédios ou mudanças físicas, e às vezes é genético por causa de 

alguma mutação de genes ocorrida na família. Além do fato de terem sido feitos juntos, de óvulos diferentes ou 

óvulos compartilhados, eles não terão nada em comum espiritualmente. 

Q - Mito, várias evidências ocorrem dia após dia de que as imagens que mostram o interior da ISS são falsas e as 

cenas são feitas em aviões em queda. Outras cenas parecem ser filmadas na água ... nós realmente temos uma ISS 

em órbita? 

- Sim, seus amigos têm uma estação espacial em órbita, mas as dependências e a aparência interna são muito 

diferentes das mostradas a você. A estação é completamente militarizada, painéis, radares, filmadoras 

telescópicas de longo alcance e diversas armas convencionais são parte integrante do interior. As cenas que CB me 

mostrou com laptops e outros instrumentos convencionais são realmente uma fantasia completa. A maioria das 

cenas de astronautas trabalhando lá fora também é falsa, porque a quantidade de naves espaciais em circulação 

seria impossível de encobrir, assim como muitas naves espaciais se aproximando por curiosidade o tempo todo 

para observar a estranha tecnologia e aparência dela. Em breve, seus amigos poderão ter mais transparência nas 

informações, ter paciência. 

Q - Portanto, minha pergunta tem a ver com a cultura e as tecnologias atuais usadas pelos membros da 

Comunidade Galáctica. Eu sei que CB tocou em alguma tecnologia, enquanto ele visitava seu nave, mas outros 
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exemplos com explicações sobre como elas funcionam basicamente seriam fascinantes. Também relacionado à 

cultura, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais alimentos comuns são consumidos e outros detalhes 

sobre a vida cotidiana? Não é uma pergunta muito premente, mas acho que isso nos relacionaria um pouco mais. 

- Bem Jake, esse é um assunto longo, mas vou tentar resumir. A tecnologia usada em nossos naves não é 

totalmente padrão para todos os naves de outras regatas. Cada um escolhe seus métodos e costumes. Nossos 

naves têm locais de trabalho em que cada um usa seu conhecimento para adicionar à rotina da missão em 

andamento. Nosso local de alimentação é equipado com infraestrutura compatível com as corridas que fazem 

parte da tripulação, e não precisamos ter estoque de comida ou água, pois temos pequenos portais conectados à 

nossa nave-mãe, que por sua vez redireciona para as fontes de suprimento. de comida e água necessária. Outras 

raças com tecnologias mais antigas exigem estoques locais de comida e água. Se perdermos a conexão com nossa 

nave-mãe, podemos solicitar apoio da Base Antártica para suprir o necessário no caso de nossa missão aqui. 

Também temos áreas de descanso onde podemos nos reunir para conversar, consultar o banco de dados para tirar 

dúvidas, conversar com amigos e parentes da cidade natal, jogar jogos holográficos ou isolar-se cada um em seu 

espaço pessoal para ouvir música, tomar um banho. ou dormir sem ser incomodado ou incomodado. No meu caso, 

uma das minhas distrações no meu tempo livre é observar como as coisas estão indo com você. Costumamos 

consumir muitos tipos de sucos, muitas frutas saborosas em todas as galáxias ... mas também consumimos 

alimentos preparados com vegetais e proteínas para complementar ou fazer dieta. Uma das minhas distrações no 

meu tempo livre é observar como as coisas estão indo com você. Costumamos consumir muitos tipos de sucos, 

muitas frutas saborosas em todas as galáxias ... mas também consumimos alimentos preparados com vegetais e 

proteínas para complementar ou fazer dieta. Uma das minhas distrações no meu tempo livre é observar como as 

coisas estão indo com você. Costumamos consumir muitos tipos de sucos, muitas frutas saborosas em todas as 

galáxias ... mas também consumimos alimentos preparados com vegetais e proteínas para complementar ou fazer 

dieta. 

Q - Mythi, uma entrevista com um homem, agora bastante velho, que afirma ter estado na equipe durante o 

acidente de Roswell em 1947, diz que existe um alienígena ainda vivo no Johnson Space Center em Houston. O 

fato de ele ter sido deixado para trás por fornecer tecnologia de fibra óptica aos terráqueos e, como resultado, 

teve que ser um "embaixador". Ele expressou um desejo ao homem de ir para casa, que ele espera que talvez 

tenha passado tempo suficiente para que ele possa agora ser resgatado. Há alguma verdade nisso? 

- Karen, Acho que essa pergunta já foi respondida há muito tempo. O alienígena em questão era uma unidade 

biotecnológica e esteve por muito tempo no poder de suas forças armadas. Certamente os cientistas do alienígena 

podem ter dado dicas de tecnologias mais antigas, algumas utilidades não militares como um presente. A 

pergunta anterior dizia respeito à enfermeira Matilda, que entrevistou a entidade por algum tempo e acabou 

interpretando informações distorcidas de maneira simplista em algumas de suas interpretações. Esta unidade não 

seria resgatada, deve ter sido desligada somente após alguns anos. 

Amigos, muito bom responder suas perguntas nesta visita, e lembre-se sempre: 

O céu pode ser criado em qualquer lugar. É o lugar onde você se sente feliz, compartilhando essa felicidade e se 

sente em completa paz de espírito. Não adianta você morar em um castelo, cercado por um fosso para evitar que 

os menos afortunados o perturbem, este não é o paraíso, é onde você estará pelo menos estacionado em seu nível 

e não avançará nem um milímetro em sua evolução espiritual. A felicidade de existir de fato deve ser 

compartilhada, como a luz do sol iluminando e aquecendo aqueles que tocam, independentemente de quem seja. 

Vejo você na próxima vez com novas perguntas ou em qualquer edição extraordinária! Seja tudo bem! 

Vídeo 140 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta - 13 de março de 2016. 

Nesta reunião serão respondidas por Mythi as perguntas escolhidas pelos membros do nosso chat. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=gyxdYZWG7d0
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Q - Mythi, qual é realmente a porcentagem do universo atualmente coberta pelas comunidades galácticas juntas? 

- OK, vou dar a vocês amigos uma idéia muito grosseira da extensão do que é conhecido. Eu já havia fornecido 

alguns dados anteriormente, mas às vezes falo muito diretamente e esqueço de explicar com mais detalhes 

algumas declarações anteriores. Você chama essa região parcialmente conhecida chamada "Superaglomerado 

Laniakea". Esse superaglomerado inclui 112.849 galáxias, incluindo as duas naturalmente; Você consegue 

imaginar isso? De todas essas galáxias, apenas 8% fazem parte da rede coberta pela Comunidade Galáctica, com 

1.593.026.498 planetas afiliados hoje. Quando eu disse que quatro quintos do nosso "universo conhecido" ainda 

são inexplorados, eu quis dizer exatamente isso: "sabemos" um quinto desse superaglomerado Laniakea, o 

restante ainda é inexplorado. Entenda que apenas esta região cobre uma área de 542 bilhões da sua medida em 

"anos-luz", uma área incrivelmente grande até os padrões atuais. Estimamos poder catalogar e explorar a marca 

dois quintos da região nos próximos 20.000 anos. Como você pode ver, mesmo a união de todas as 1.327.528 

Comunidades Galácticas representa algo muito pequeno e insignificante em comparação com o universo como um 

todo. Espero ter esclarecido melhor este ponto, mostrando como todos nós ainda somos muito pequenos. 

Q - Todor pergunta, Mythi, você está se comunicando com a CB há mais de 5 anos. Você nos respondeu centenas 

de perguntas, mas existe uma pergunta que sempre esperou que lhe perguntássemos e nunca? Se existe, o que é? 

- Todor, se eu dissesse o que deveria ter sido perguntado, estaria induzindo ... uma pessoa pergunta quando está 

pronto para ouvir as respostas. Muitas perguntas virão, mas isso tem que vir de você, se não, não teria a validade 

que eu espero que elas tenham. Continuarei esperando pacientemente por questões cada vez mais pertinentes. 

Espero ter respondido sua pergunta interessante. 

Q - Degas pergunta, Mythi, como estão os contrapesos progredindo em nosso sistema solar e, especificamente, 

com a Terra / Tiamat? Você sabe se é permitido e nos dá uma estimativa aproximada de quanto tempo levará 

para que a mudança de pólo ocorra totalmente? 

- Veja Degas, os cálculos orbitais de contrapesos são uma questão interna dos krulianos e dos cientistas do CG. O 

contrapeso que mantém o seu eixo está sendo removido sistematicamente e você pode notar as mudanças 

climáticas e comportamentais em várias regiões, causando conseqüências indesejáveis para a população. Eu 

acredito que a lentidão do processo é dar o tempo necessário de recuperação ou abandono dessas áreas, dando 

maior chance de sobrevivência aos grupos mais afetados. Se os fatos acontecessem rapidamente, não haveria 

salvação para muitas pessoas nas regiões que se tornariam inabitáveis de uma hora para outra. Com a remoção 

do contrapeso para o sul, o equilíbrio axial do planeta aumentará na devida proporção, a ponto de o planeta 

definitivamente se desviar para a nova posição que provavelmente poderá ocorrer durante este ano. 

Q - Kelly pergunta. Qual é a 'arquitetura' que CB mencionou que ainda causa 'efeitos' depois que um 'demônio' 

(alma de baixa vibração) foi removido de uma pessoa. Quanto tempo isso vai durar? Existe algo para impedir a 

arquitetura? Além disso, como você colocou um campo 'chi' em torno da pessoa envolvida? 

- Kelly, não há demônios, existem rosas negras, pessoas como você, apenas que desistiram da possibilidade de 

subir, sabendo que o caminho seria longo demais, então prefira se acostumar com as sombras do que procurar a 

luz. Se você é fraco e está sendo influenciado por qualquer aura de sombras, uma pessoa com mais luz pode 

simplesmente emprestar energia à sua aura, tornando-a mais brilhante, e isso desencorajará a aura negra que 

procurará outra pessoa em posição de ser vítima de o vampirismo dele. Não existem "arquiteturas", existem 

pontos mais ou menos sensíveis, como cicatrizes causadas, mas eles desaparecem rapidamente, de modo que a 

aura negra é removida pela luz. Quando você menciona "campo Shi", entenda que o que uma pessoa mais 

iluminada faz é simplesmente "acender" sua vela ... você até cria seu campo protetor ou "Shi" com a luz que 

começará a partir da vela acenda. A melhor maneira de permanecer isolado de más fontes de energia sem 

depender de outras pessoas é aumentar sua própria luz. 

Q - Tania pergunta: Querido Mythi, lendo suas mensagens, estou tentando imaginar o inimaginável. Quantos 

recursos são gastos, quantos naves estão envolvidos e quantas corridas estão envolvidas em ajudar nossa colônia? 
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Você percebe que nem muitos terráqueos estão cientes de sua existência ou que você está ajudando? Tudo é um 

dado adquirido aqui pelo nosso povo "forças da natureza". Gostaria de saber se você ou algumas pessoas de 

outras equipes já se desesperaram, tem dúvidas sobre nós? Você já pensou que somos ingratos e não merecemos 

seus esforços? 

- Tania, quando você leva seu filho pequeno e desamparado para uma creche para ir trabalhar, você sabe que 

haverá pessoas experientes para monitorar sua atividade. À medida que envelhecem, você fará o que for preciso 

para que eles tenham a atenção necessária para se desenvolverem satisfatoriamente. Muitas crianças não 

entendem que todos os pais querem o bem deles e se tornam rebeldes e a maioria não percebe quanto tempo lhes 

foi dedicado pelos pais. A diferença é que não esperamos reconhecimento; fazemos o que nos propomos a fazer 

para o crescimento de todos e o consequente aumento da vida inteligente ao nosso redor. Todas as raças afiliadas 

de todas as comunidades galácticas engrossam as novas equipes de supervisão das colônias, como uma grande 

"Cruz Vermelha" que possui vários níveis de ação, desde o nível 1 da equipe até as equipes de alto nível, como os 

krulianos. Muitas vezes, cerca de 140 eles, Ao transformar suas missões entre duas ou três colônias ao mesmo 

tempo, dependendo dos eventos planejados para cada uma, as equipes se concentram mais em uma ou outra em 

determinados momentos. Atualmente, 320 naves estão em média todos os dias em seu sistema solar, exceto 

naves comerciais e sondas. 

Q - Pryce pergunta, Mythi, você nos falou sobre golfinhos sencientes, reptilianos e insectoides. Existem raças de 

gatos, porcos, pássaros ou outras raças avançadas que não são humanas como pensamos no termo? 

- Pryce, eu já respondi a essa pergunta antes, mas, caso não estivesse claro, sim, existem muitas experiências nos 

tempos antigos, sempre foram usados reptilianos, insetos e mamíferos de diferentes espécies, focando suas 

qualidades físicas e possibilidades de manipulação mental. de ciência e tecnologia. Muitos trabalharam e outros 

se mostraram inadequados para gerar raças com desenvolvimento lento ou inexistente. Nós catalogamos mais de 

250 fontes de desenvolvimento no caso de mamíferos, incluindo macacos, gatos, suínos e mamíferos marinhos. No 

caso dos reptilianos, existem 20 fontes principais, incluindo espécies terrestres e anfíbios. No caso do insetóide, 

muitas espécies foram desenvolvidas para funcionar e, após a substituição do insetoide de trabalho pela 

tecnologia, essas raças continuam seu lento desenvolvimento até o momento e são um relacionamento difícil com 

as outras raças. 

Q - Julian pergunta, eu gostaria de perguntar ao Mythi sobre a Music Scale, algumas pessoas disseram que a atual 

escala hertz foi adulterada para criar desarmonia para o ouvinte. A CB pode perguntar sobre isso? Além disso, se 

for, qual é a escala musical correta? 

- A escala musical juliana é como um alfabeto; no caso de notas usadas por você, há aumentos lineares em 

qualquer escala. No caso do som, seus dispositivos também começaram a gerar escalas logarítmicas 

eletronicamente não lineares, que podem ser assimiladas com o som que muitas raças usavam para produzir 

música de vários tipos de nuances e usos. As frequências usadas nessas escalas variam de raça para raça, depende 

do ambiente de propagação, da capacidade auditiva, etc ... Posso dizer por experiência que se você ouvir uma 

música de Arcturianos não gostaria do som do chilrear, o que para eles é muito bonita. Em termos de música, não 

existe "perfeito", é sempre uma questão de adaptação. 

Q - Miled pergunta, eu gostaria de perguntar a Mythi se há algum lugar na terra em que ele tenha aterrado que o 

lembrasse de casa e qual era o lugar que ele mais gostava? 

- Miled, há muitos lugares bonitos aqui, muitas clareiras entre rios e lagos em suas florestas, principalmente 

intocadas por sua civilização que me lembram lugares em meus planetas. Ilhas dos seus oceanos e costas 

continentais desabitadas também mantêm a natureza exuberante e bonita. Muito difícil identificar apenas um site 

entre muitos lugares bonitos que existem neste planeta. De desertos a florestas e áreas oceânicas, todos eles têm 

aspectos bonitos, dependendo de como você os olha. 
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Q - Kelly e Ro perguntam, Mythi, o CB tem DNA de uma raça alienígena específica? Você está relacionado de 

alguma forma? "Sitka", um planeta em seu sistema solar, também é o nome de uma cidade no Alasca. Isso é 

coincidência? Que pessoas ou regiões da Terra hoje você considera descendentes ou parentes do seu local de 

origem? 

- Kelly e Ro na CB, o que posso dizer, ele tem um DNA derivado de uma raça muito feia das Plêiades. Não temos 

relação entre nossas raças. Há mais de duzentos anos, nossas equipes estão em contato com grupos russos na 

região isolados pelo frio, nomes podem ter sido mencionados e isso pode sugerir alguém para dar esse nome a 

uma nova aldeia. Sobre os descendentes, não, não temos descendentes nesse sistema, mas no futuro pode haver 

possibilidades. 

Pergunta: Degas pergunta, Mythi, os elementos da Comunidade Galáctica responsáveis por monitorar essa 

sociedade registram circunstâncias específicas em relação à morte de cada pessoa? Se a resposta for afirmativa, 

essas informações estarão disponíveis nos arquivos quando nossa sociedade tiver acesso permitido? 

- Degas, não, não monitoramos esse nível. Os únicos que monitoram o ciclo de vida de cada um dos planetas são 

os Seres Azuis responsáveis por esse planeta. Mas há muitos fatos sobre eventos regionais envolvendo pessoas ou 

grupos de pessoas que podem estar nos procedimentos regionais de CG; pode ser que muita coisa possa ser 

pesquisada lá. 

Q - Urosh ask - Em uma missão Apollo 20, o suposto participante era um cosmonauta russo Alexei Leonov, que 

ainda está vivo e muito bem. Em um testemunho do vôo, eles mencionaram uma espécie de saco de dormir 

protetor que costumavam passar no cinto de Van Allen, como conseqüência das radiações devastadoras recebidas 

nas missões anteriores. Você pode nos dizer, querido amigo, se ele e outros participantes também estavam 

realmente presentes neste vôo, ou eles eram, como antes, apenas uma parte visível dessa missão (até a missão 

ainda hoje não é reconhecida pela NASA)? Ou talvez estivessem em cooperação com os reptilianos que 

obtivessem alguma proteção melhor neste vôo? 

- Urosh, a tripulação da missão chamada por seus amigos "Apollo 20" foi a última, foi quando eles tomaram posse 

de material biológico e equipamento tecnológico na lua. Foi essa equipe que retornou à Terra. Depois de um 

tempo, apenas a mulher não resistiu. Eles usaram recipientes experimentalmente laminados bi-metálicos, a folha 

de chumbo lateral interna e a folha de ouro externa. A folha de ouro foi aterrada do lado de fora da fuselagem do 

nave por um cabo de conexão para permitir que a radiação circulasse apenas do lado de fora do receptáculo, 

mantendo-os protegidos por dentro. No entanto, eles tomaram bicarbonato de sódio pelo resto da vida para 

reduzir os efeitos da radiação e prevenir o câncer. Quando eu recomendei que vocês amigos tomassem 

bicarbonato de sódio não era apenas o caso de câncer, lendo a nota de CB abaixo, vocês entenderão a extensão 

dos meus conselhos. O CB finalizará esta resposta com algumas características que acredito que você já conhece 

sobre o bicarbonato de sódio, usado pelos astronautas há muito tempo e pelos militares até os dias de hoje. 

OK, aqui está o CB com minha observação: - O bicarbonato de sódio é tão poderoso na cura da contaminação por 

radiação que, no Laboratório Nacional Los Alamos, no Novo México, o pesquisador Don York usou o bicarbonato 

de sódio para limpar o solo contaminado com urânio. O bicarbonato de sódio se liga ao urânio, separando-o da 

sujeira; até agora, York removeu 92% do urânio de amostras de solo contaminado. Ainda não está convencido? 

Ajudaria saber que o Exército dos Estados Unidos recomenda o uso de bicarbonato de sódio para proteger os rins 

dos danos causados pela radiação. Se você foi diagnosticado com câncer de boca ou garganta e foi submetido a 

tratamentos de radiação mortais, gargarejando bicarbonato de sódio misturado na água, ajudará a neutralizar a 

radiação. Se você for exposto a nuvens radioativas, coloque meia xícara de sal marinho e meia xícara de 

bicarbonato de sódio em um balde de água e lave o corpo com a mistura. Isso extrairá elementos radioativos da 

pele. 

Além disso, o bicarbonato de sódio torna o PH alcalino do sangue, impedindo a proliferação de microorganismos e 

nanocompósitos que exigem acidez para se reproduzir ou operar eletricamente. 
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Uma colher de chá dissolvida em um copo de água por dia é suficiente. Felicidades! CB 

- Amigos, agora mais do que nunca, para manter sua atenção próxima aos atos de seus governos para estagnar a 

economia, para a criação de caos social e atenção às mudanças climáticas em seu planeta. Muito está sendo feito 

para combater as medidas de suas elites; equipes competentes dos Plêiades se infiltram em várias áreas para 

tentar minimizar atos e influenciar pessoas. Muito está sendo feito nos bastidores, sem que seus amigos estejam 

cientes disso. Fiquem bem e com a luz todos vocês. 

Vídeo 141 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e um - 10 de abril de 2016. 

Nesta reunião serão respondidas por Mythi as perguntas escolhidas pelos membros do nosso chat. 

Q - Mythi, que tipo de água você bebe; ozonizada, destilada, mineralizada, super-hidratada (H3O2), carbonatada 

ou outra, a água tem inteligência? 

 - A água é um elemento fantástico. Ele absorve os impulsos de energia do meio, não para ter algum tipo de 

inteligência que seria improvável, mas porque é um nível quântico de elemento sensibilizado. A água que 

bebemos geralmente é metabolizada pelas plantas na forma de suco de frutas centrifugadas, mas também bebe 

água pura que passa por um transferidor molecular que separa a água e outros minerais benéficos na composição 

de qualquer contaminante e detritos que possa conter. É um tipo de filtro que todos vocês no futuro próximo 

também podem ter. Cumprimente a água, o suco ou os alimentos antes de ingerir, desejando-lhes uma boa 

jornada pelo seu corpo, eles absorverão sua conformidade e sempre agirão a seu favor. 

Q - Mito, está aumentando consideravelmente o número de fissuras e buracos nas superfícies continentais, de 11 

em 2010 para 349 em 2015, e continua a aumentar. Isso tem a ver com a teoria do universo elétrico? 

- Essa nova fase de frequência do seu sistema solar, combinada com uma grande nuvem cósmica de energia de 

bombardeio que circunda esta parte da galáxia, está causando o crescimento da superfície da área do planeta 

com uma diminuição na densidade do magma e o consequente aumento no volume. As camadas que se movem 

umas sobre as outras causando rachaduras e vazios normalmente dão origem a água. O amolecimento do solo 

nesses locais suaviza a massa superficial nessas áreas, causando o que todos chamam de "buracos" e as enormes 

rachaduras que apareceram. É natural que nesses cinco anos eles estejam aumentando em número 

exponencialmente, porque os continentes estão se mudando cada vez mais para novas posições no novo contexto. 

Não confunda os buracos causados pela remoção de artefatos pelos Arcturianos com furos naturais; todos podem 

ver as diferenças físicas afundando na superfície com o material que se acumula nas bordas dos orifícios de 

remoção de artefatos. Portanto, buracos não têm nada a ver com nenhuma teoria sem fundamento real como a 

teoria do "universo elétrico" que alguns de vocês insistem em tentar provar. Não é porque você pode gerar, 

através do magnetismo, eletricidade que existe qualquer relacionamento ou interação entre os corpos celestes 

com base na eletricidade. A gravidade é um magnetismo quântico de poder extremo que mantém as coisas unidas 

e equilibradas em seus sistemas, uma força "magnética" que atrai qualquer tipo de matéria e não apenas alguns 

minerais específicos, como o magnetismo básico que você realmente conhece. A força gravitacional não gera 

eletricidade quando corpos, metálicos ou não, giram rotacionalmente contra suas linhas de energia como o 

magnetismo mineral básico causa. Essa teoria do "universo elétrico" que alguns de vocês insistem em discutir tem 

relevância diretamente proporcional à pergunta que eles fizeram há algum tempo sobre a teoria da "terra plana". 

Q - Mythi, você pode e se projetou nos sonhos dos outros quando está trabalhando em outros planetas e pode 

não estar dentro do nosso sistema solar? Ou é o seu foco principal no trabalho em questão? Você já visitou alguns 

de nós enquanto estava em nosso sistema solar? 

- Veja, se eu quiser, posso "visitar" uma pessoa para focar nela por algum motivo. Mas geralmente isso requer 

algum tipo de permissão ou aceitabilidade para acontecer. Os voluntários inscritos no CG podem receber visitas de 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=6IMq1g21Tyg
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inspeção e alguns que se dedicam especialmente a ajudar outras pessoas a entender nossos pontos de vista 

podem receber conselhos com mais frequência do que outros. Mas isso é subliminar, para que a comunicação 

direta em um diálogo real precise ser desenvolvida habilidade telepática para isso, ou apelar ao uso de 

dispositivos que podem redirecionar as ondas cerebrais que ainda não têm a capacidade de telepatia. 

 

Q - Mythi, celebramos aniversários aqui como um marcador de cada ano de vida que passamos aqui enquanto a 

terra circunda o sol. Você comemora aniversários? Existe um dia que possamos marcar em nossos calendários que 

seria equivalente ao seu aniversário? Além disso, como o tempo é medido entre o GC? Existe um tempo universal 

que todo mundo segue, e se sim, você pode nos mostrar como contar o tempo universalmente? 

 - O tempo é um conceito que não faz muito sentido no contexto universal. O tempo não tem camadas, não tem 

relevância para a sequência da vida nele. O tempo universal é linear. Para nós, não faz sentido saber as horas que 

todos vocês estão marcando, como no seu planeta, por exemplo, marcar o tempo segue o sol e ao mesmo tempo 

que alguns vão dormir, outros estão acordando, portanto, nem para você, pouco planeta tempo é subjetivo para 

onde eles estão. Não, não marcamos um dia de aniversário como você. Quando vocês todos passarem para o nível 

dois, verão outro conceito de tempo que não irá interagir com você como hoje. Mas o fenômeno de marcar o 

tempo é uma característica difundida em todas as colônias, do nível zero ao nível um, nem todos estão sozinhos, 

todos medem o tempo dos sistemas estelares para "controlar" o tempo, como todos vocês. 

Q - Mythi, você sabe o que realmente aconteceu com relação ao "Experimento da Filadélfia" e ao "Sino nazista"? 

- O que você chama de Experimento da Filadélfia foi uma tentativa fracassada de criar um campo magnético que 

pudesse desviar as ondas eletromagnéticas. O projeto falhou porque a ionização causada por alta corrente criada 

para alimentar o campo causou desorientação e desequilíbrio nas pessoas que estiveram nesse campo. Qualquer 

coisa diferente que você ouviu sobre esse experimento é história. 

O Bell nazista como você chama era uma peça desenvolvida através dos escombros de um vimana que foi levado 

para estudos a Viktor Schauberger em instalações secretas. Esse aparato seria uma fonte de aceleração quântica 

para "abrir o espaço gravitacional", movendo uma nave em velocidades incríveis por túneis direcionais 

gravitacionais. Eles não obtiveram o bom funcionamento por não sintetizarem adequadamente os elementos 

atômicos que funcionam como o original. 

 Q - Mito, na quarta dimensão, podemos escolher quem queremos ser, em que família queremos criar, quando 

renascermos? Podemos escolher nossa nacionalidade? Escolha uma família ou status social rico ou pobre? 

- Sim, você pode escolher. Mas quando você chegar lá e ver que tipo de experiência precisa para continuar seu 

desenvolvimento, fará as escolhas adequadas a esse estágio que precisam ser cumpridas. Quando você puder ver 

toda a sua linha do tempo, entenderá do que estou falando. 

Q - Qual é o nome do mundo natal das pessoas com Síndrome de Down? Você mencionou algumas coisas sobre 

eles, mas eles optam por nascer em bebês com Trissomia 21, ou eles o fazem incorporando esses bebês? Que nível 

é essa sociedade? Eles continuam na mesma jornada que nós, dos níveis 0 a 10 ou o caminho e / ou as prioridades 

são diferentes? 

- Traduzindo eles chamam de "Grand Home". Eles vieram de uma origem aborígene muito específica, muito 

uniforme em termos de genoma e DNA. A ativação do cérebro é um pouco mais lenta, mas é auto-corrigida com o 

tempo. No passo, em seis ou sete gerações, eles passarão para o nível um. 

Q - Mito, parece que cada vez mais pessoas na América do Norte estão tendo mais incidência de problemas de 

tireóide, hipo ou hipertireoidismo. Você ou alguém da sua equipe pode nos dizer as causas e como normalizar a 

função? 

 - Este é o resultado apenas de uma dieta incorreta, sem os elementos necessários, como o iodo, na dieta diária. 

Também pode ser causado por reações adversas a substâncias químicas adicionadas a produtos alimentares que 
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podem neutralizar o efeito de elementos essenciais, como o iodo. Nesses casos, remova o máximo de produtos 

processados da dieta e procure alimentos naturais com maior porcentagem de iodo natural. 

Q - Mythi, qual é realmente o sentido dos mosquitos? Eles carregam muitos tipos de vírus. Eu os vejo como 

agulhas voadoras vivas. Como devemos ver os mosquitos? Deveríamos "viver e deixar viver", mas nós, seres 

humanos, precisamos nos proteger de alguma forma. Sim, criamos um desequilíbrio com o ecossistema da Terra, 

mas esses insetos estão causando grande sofrimento. Obrigado Mythi e equipe pelo seu tempo. 

- Sua sociedade criou excesso de mosquitos poluindo rios e lagoas onde as larvas eram comidas por sapos e sapos. 

Com inimigos naturais ameaçados, eles não têm controle natural de natalidade. Para que haja moscas é 

necessário sujeira em um ambiente limpo, elas não têm interesse em ficar. Tudo obedece a uma lei de ação e 

reação. No estado em que as coisas são a única maneira agora, é a proteção contra insetos que certamente 

podem ser usados para espalhar cada vez mais doenças. 

Q - Mythi, existem oficiais do governo e / ou celebridades sendo clonados? As almas reencarnam em clones e 

quão diferentes elas são de seus originais? Eu esperava que alguém soubesse mais sobre isso. 

- Positivamente não. Esta é uma pergunta incongruente. Um clone a ser feito e com aproximadamente a mesma 

idade teria que ter sido clonado quando o clonado era criança. Essa é uma conclusão lógica e fácil de entender 

como esses rumores são falsos. Mesmo que uma pessoa seja clonada, o processo copia apenas a parte física que é, 

a alma ou a energia quântica que habita esse corpo não têm nada a ver com o clonado, muito menos qualquer 

informação armazenada no cérebro dele que foi adquirida por clonado. A única utilidade que um clone desse tipo 

seria a doação de órgãos ou um transplante completo da cabeça dos clonados ... 

Q - O que esses raios de luz / feixes estão vendo ao redor do mundo no momento, são de naves alienígenas ou são 

feitos pelo homem? Qual é seu propósito? 

- Sua ISS e alguns de seus satélites militares testaram alvos de lasers de localização e coordenam embarcações em 

oceanos várias vezes ... eles possivelmente estão sendo vistos durante esses testes. 

Q - Você poderia nos contar o que aconteceu em Júpiter, qual foi o corpo que atingiu o planeta, qual o seu 

tamanho, origem e quais são as consequências para Júpiter e para o sistema solar como um todo? 

- Bem Urosh, posso lhe dizer que é difícil mexer com Júpiter. O grande asteróide que colidiu com ele recentemente 

entrou no sistema após várias colisões no Cinturão de Kuiper e tomou a direção de Júpiter. Era um dos grandes 

asteróides que circundava o perímetro e representava 70% do volume do seu planeta. Ele foi absorvido pela massa 

de Júpiter sem causar efeitos colaterais no sistema. 

Q - Mythi, notei que, como espécie, estamos predispostos ao culto à Deidade e suspeito que mais do que alguns 

verão você e os outros sob uma luz semelhante. Você pode compartilhar alguns dos desafios que enfrenta hoje? 

Se isso é inapropriado, você pode compartilhar algumas de suas lutas no passado? Tudo o que mostra que 

estamos todos na mesma jornada, apenas em estágios diferentes. Talvez isso nos ajude a entender melhor nosso 

próprio potencial. 

- Nós certamente passamos por isso nos primeiros dias de nosso desenvolvimento. Nosso mentor no início de 

nossa civilização era um velho sábio, que guiou nossa sociedade com destreza e justiça. Deve ter sido um 

voluntário de nível dois que decidiu encarnar em nossa sociedade ainda o nível zero colonial para nos ajudar a 

encontrar o caminho do desenvolvimento como uma raça. As dezenas de milhares de anos que lutamos para 

defender nossa colônia dos invasores; nós sobrevivemos a muitos ataques, principalmente raças insetoides, que 

na época queriam dominar nosso quadrante. Mas uma coisa não tinha que lutar, elites. Em nossa corrida, não 

tínhamos ervas daninhas como vocês aqui, porque nunca fomos um planeta reformador e, como tal, todos vocês 

receberam muito mal por aqui. Por esse motivo, há tanto interesse em vocês, todos vocês são sobreviventes, 

passando por muito até que eles começam a forjar sua personalidade, e isso faz de você uma raça respeitável. 
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Sem a opressão de seus atormentadores, e com ajuda e tecnologia disponível, o céu não é o limite para todos 

vocês. 

Com o tempo, vocês verão que as divindades estão dentro de cada um de nós e nos verão como verdadeiros 

amigos e não como entidades etéreas. Isso mudará muito ... e tornará todos vocês mais humanos do que eram 

uma vez por dia. 

- Amigos, como todos vocês percebem dia após dia, mais pessoas estão acordando para os chamarizes que foram 

enviados até hoje ... isso fará com que os contadores de "ovelhas perdidas" atiram no painel de controle de suas 

elites e eles tentarão medidas cada vez mais drásticas para manter o controle sobre as massas. Qualquer sintoma 

de histeria que começa nas suas comunidades desliga os telefones celulares, entra e fica dentro do carro e sai para 

a maior variedade possível de antenas de qualquer tipo. Quem já conhece um ponto cego, como uma garagem ou 

porão onde o telefone não tem sinal, vá para este lugar e fique lá. Volte apenas quando todos tiverem certeza de 

que a perturbação passou. Os pleiadianos que estão de plantão estão verificando a possibilidade de interferência, 

mas ainda não está definida uma ação contra essas táticas. 

Fique em paz todos vocês! 

Vídeo 142 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e dois - 4 de junho de 2016. 
 
- Amigos, desculpe pela longa ausência, mas a CB sabe como estávamos ocupados fora do seu sistema solar. 
Finalmente, duas colônias problemáticas chegaram a um nível e participamos da integração delas com o CG. 
Agora, para as perguntas que você tem para mim. 
 
Q - Mythi, você pode nos contar sobre a cidade se chama Saqsaywaman, perto de Cuzco, Peru. Há uma rocha 
diorita gigante de origem ígnea, lisa como um copo e arredondada. Do alto, parece uma coluna caída e rachada. É 
usado como um slide por moradores e turistas por diversão agora. Não acredito que a presença daquela rocha de 
textura tão específica na cidade seja coincidência. Você pode, por favor, dizer para que foi usado? 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L0lpR9sDIDA
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- Nesses dois planaltos, havia dois grandes edifícios enormes, como seus antigos castelos e torres medievais 
terminados em dicas, como nas catedrais russas, onde os "deuses" se estabeleceram quando vieram visitar as 
civilizações incas, maias e astecas da região, e foi o ponto em que eles se reuniram para receber novos 
conhecimentos. Esses "castelos" foram feitos em uma única peça com material alienígena e vieram prontos para 
serem instalados nos locais previamente preparados, muito brilhantes e vistos a grandes distâncias. Quando essas 
civilizações foram tomadas do planeta, esses dois edifícios também foram tomados, como tal, não pertencem ao 
planeta e eram indestrutíveis, não podiam ficar aqui. 
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Q - Diz-se que mito, orgônio ou organite ajuda na cura de energias e boas vibrações com resultados positivos. É 
simplesmente uma combinação de muitas partículas de metal suspensas em uma massa de resina? Como 
geralmente existem muitas partículas de metal, o fluxo de energia dentro do organismo tende a ser muito 
dinâmico, tornando-o um material bastante poderoso. Você pode elaborar isso para nós? 
 
- O que todos vocês chamam de orgonita é um aglomerado feito de cristais e lascas de metal. Quem faz isso por si 
mesmo ou compra um artefato, pensando que ele ajudará a renovar ou expandir a energia, na verdade, está 
tentando gerar essa energia. Não há cristais mágicos, é uma mistura de desejo e misticismo. Qualquer objeto para 
se tornar um amplificador de potência precisa ser configurado adequadamente em sua forma quântica, caso 
contrário, será apenas um talismã como outro qualquer. Tudo é produto da mente. Se você realmente visualiza e 
acredita que isso o ajudará a aumentar sua energia, você acaba causando um aumento consciente de seu estado 
energético. 
 
Q - Mythi, como se chama a raça reptiliana, cooperando com nossos governos (deve ser registrada no CG com o 

mesmo nome)? E como são os Greys, recursos especiais? Como podemos distinguir um colega reptiliano do Grey 

em sua equipe? Podemos ser tão facilmente enganados por não saber. 

- A raça reptiliana que mantém contato com seus governos aqui e em Marte se autodenomina "Ragh" e os cinzas 

que trabalham com eles são a raça "Mmo" com pele cinza e uma altura de 1,5 a 1,6m. Mesmo que você tenha 

contato com eles, não haverá problema, porque eles não irão prejudicá-lo ou mordê-lo ... eles são mais avançados 

do que você imagina, estavam apenas tirando proveito de certas brechas nas falhas de personalidade de seus 

líderes. 

Q - Mythi, acho que em suas milhares de missões neste quadrante do universo você encontrou colônias 

problemáticas como terráqueos. Eu estava pensando em algumas questões do que acontecerá nos próximos 2 a 5 

anos aqui na Terra. Estou apenas curioso sobre o que você pode dizer como cientista comportamental. Após nossa 

reorganização social, quais seriam suas opiniões profissionais, sugestões e os melhores planos que você pode 

considerar viável para uma colônia de nível zero na transição para o nível um como o nosso pequeno planeta azul 

que luta muito em termos de problemas socioeconômicos ? Como a Terra é comparada a outras colônias 

problemáticas que você experimentou em suas missões? Como você classificaria a velocidade da nossa colônia 

para ser aceita na comunidade interestelar? 

- Em uma nova organização social, as chances são iguais para todos os cidadãos com cargos e responsabilidades 

compatíveis com suas tendências reais e capacidade intelectual. A fase do interesse do favoritismo não existirá ao 

longo do tempo. Uma nova sociedade será governada por você para você. Todas as possibilidades de 

desenvolvimento para os anos seguintes dependerão do equilíbrio que todos alcançam no nível de uma raça 

planetária.Muitas colônias passam por fases problemáticas durante o nível zero. Vi outras colônias muito 

problemáticas em relação à religião e à economia. Você é um pouco mais problemático, pois todas as colônias que 

começaram como "reformatórias". Você se juntou a mais grupos étnicos do que a maioria dos outros reformatórios e 

isso causou um atraso no desenvolvimento de sua colônia. Após o contato direto com membros do CG e a 

reorganização social em trinta ou mais por cento das pessoas mais qualificadas que integram sua liderança, acredito 

que a colônia já estará pronta para iniciar o processo de aceitação que pode levar algum tempo até que a sociedade 

seja realmente estruturada. Como a caminhada das coisas, o primeiro contato direto com o CG e as pessoas do 

planeta poderia acontecer a qualquer momento. 

Q - Mythi, você pode falar sobre a validade dos sete chakras no corpo humano e os méritos de entender essa 

forma de ensinamentos espirituais? Existem mais de sete? Por favor, discuta a mecânica das forças e vibrações 

magnéticas dos chakras do corpo e sua relatividade aos padrões dos sistemas e influências cósmicas. Ocorreu-me 

que o padrão dos chakras do corpo, com seus centros primários e funções subordinadas, pode conter em si 

mesmos sua atividade vibratória e mecânica magnética, que devem estar implicadas em alguma parte da 

multiplicidade de sistemas no cosmos. Uma consciência interior desses centros e seu relacionamento deve então 

dar uma sensação ao padrão do cosmos. Eu apreciaria muito o resumo de sua compreensão desses 

relacionamentos em sua essência mecânica. 
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- Deixe-me explicar em termos simples. O que vocês chamam de chakras são pontos de conexão que mantêm seu 

corpo em sintonia com as várias fontes de energia que compõem o universo da terceira dimensão e toda a sua 

estrutura. Existem aproximadamente 90.000 pontos de confluência energéticos, mas você está mais focado no 

mais ativo, que é sete mais quatro, para um total de 11. Esses pontos conectam sua energia quântica da quarta 

dimensão ao seu corpo físico quando encarnado na terceira dimensão. É como um circuito sem fio interconecta 

todas as funções com as quais você pode controlar sua forma quântica. Aprendendo a se concentrar nesses 

pontos, você pode enviar mensagens conscientes ou inconscientes, ajudar a energia, interagir com a matéria ou 

com outros seres, negativa ou positivamente. 

Q - Mythi, como o sistema nervoso se regenera em detalhes e o que você acha da quiropraxia, acupuntura ou 

jejum em relação à saúde humana? 

- A regeneração nervosa por processos normais segue o processo de reconexão bioelétrica do corpo. Um filamento 

nervoso é capaz de reconhecer sua sequência se for quebrado acidentalmente em condições ideais de cura. Isso 

acontece para uma síntese eletroquímica que faz com que a célula encontre a mesma quantidade nos tecidos 

adjacentes. As técnicas mencionadas, na ausência de equipamentos de bio-regeneradores, são práticas que 

estimulam pontos nos feixes de nervos para reativar conexões que podem ter sido estranguladas ou que perderam 

sua condutividade normal por alguma influência externa. Toda técnica de estímulos auxilia na velocidade de 

recuperação do sistema como um todo. 

Q - Mythi, você tem nossos sinceros agradecimentos e gratidão por todo o seu tempo, esforço e atenção. Você nos 

deu tanto conhecimento sobre culturas, histórias e ciências, bem como a chance de nos ver através de seus olhos, 

mas sabemos muito pouco sobre você como indivíduo. Se você se sentir confortável em fazê-lo, compartilhará 

seus momentos mais alegres, dolorosos, orgulhosos e fracos? 

Aprecio não falar muito sobre mim ... meus olhos vislumbraram essas coisas bonitas para nossas galáxias, ao 

mesmo tempo muitas coisas deprimentes envolvendo o livre arbítrio de humanóides de baixo nível e mentes más. 

Mesmo analisando do ponto de vista dos níveis de desenvolvimento da consciência, muito nos deixa deprimidos 

até hoje. Mas continuamos a desenvolver nossa observação analítica para que possamos focar em nossos 

objetivos da melhor maneira possível. Mas eu responderei sucintamente esequencialmente; quando entrei para a 

nossa força-tarefa, quando testemunhei a destruição de um planeta inteiro por um erro de seus próprios líderes, 

quando participei da integração com o GC da primeira colônia de nível um que ajudamos a desenvolver, quando 

perdi uma garota que eu gostava não tendo tomado a iniciativa primeiro de outro colega. 

Q - Mythi, com as descobertas acontecendo rapidamente com avanços médicos avançados e saltos tecnológicos, 

os amigos do espaço entre nós estão começando a expressar sua presença aqui? Uma coenzima metabólica 

regular conhecida como nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD +) foi administrada a camundongos na 

esperança de retardar o envelhecimento do músculo esquelético. Os pesquisadores ficaram chocados ao descobrir 

que não retardavam o envelhecimento; reverteu drasticamente. Em menos de uma semana, os camundongos que 

sofriam de uma variedade de deficiências relacionadas à idade experimentaram um aumento no tônus muscular, 

como se estivessem exercitando e seguindo uma dieta saudável. Em alguns aspectos, o complexo agia como a 

fonte proverbial da juventude. Esta pesquisa foi liderada por David Sinclair, da Universidade de New South Wales. 

Ele é um membro do CG? 

- Não Jerry, não são membros do CG. As pesquisas são financiadas por seus governos e elites que possivelmente 

não serão divulgadas ao cidadão comum. Esse tipo de iniciativa gera apenas benefícios para a sociedade nível um, 

e ainda existem soluções muito mais plausíveis a serem implementadas com o uso de tecnologias extremamente 

superiores à química convencional. A pesquisa apresentada é quimicamente falando e, se realmente fosse usada 

para melhorar a saúde dos habitantes do planeta como um todo, seria uma iniciativa louvável, mas, em troca, o 

que as pessoas estão recebendo é um constante envenenamento por comida, água e ar disponível para 

sobrevivência. Portanto, não acredite em nenhuma "grande descoberta" anunciada por seus laboratórios de 

pesquisa patrocinados pela mesma máquina corporativa que tenta envenená-lo. 
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Q - Mythi Estou curioso para saber como várias raças desenvolvem tecnologia sofisticada, apesar de ter o que, em 

nosso padrão, pode ser uma limitação anatômica. Obviamente, a forma humanóide tem dedos das mãos e dos 

pés, mas as raças de insetos, como os rastreadores noturnos (os Zigs), parecem não ter nenhuma. Como eles 

evoluem e constroem naves desenvolvidos e tecnologia sofisticada que permitem viajar para vários locais do 

universo e estudar outras espécies? 

- Você perceberá que a limitação física não importa depois de atingir certos níveis de força mental. Muito pode ser 

tratado por mentes mais avançadas, movidas, alteradas, programadas e produzidas em outros níveis de 

desenvolvimento tecnológico. Os Zigs e outros insetoides podem fazer tudo o que você faz, muito mais rápido e 

mais preciso do que você imagina. 

Q - Mythi, você pode dizer algo sobre a Esfinge do Egito? 

- É claro que a Esfinge foi um monumento criado para a civilização saxônica por mais de 15.000 anos e foi feito de 

acordo com a orientação estelar da época. Muitas conferências foram feitas no subsolo construído no local 

anualmente, reunindo muitas das ramificações das civilizações da Atlântida às civilizações das Américas e da Ásia 

da época. Assim como sua Ilha de Páscoa, este lugar foi um ótimo encontro de civilizações passadas avançadas. A 

construção das pirâmides foi muito mais tarde aproveitando o mesmo local regional que converge para os 

mesmos pontos de referência das raças estelares madrinhas dessas civilizações. 

Q - Mythi, muitos denunciantes e sites de notícias alternativos estão dizendo que os recentes EQs grandes no 

Equador e no Japão foram fabricados pelo homem por causa de fracking e grandes explosivos e que o Equador 

tem praticado o sopro de Yellowstone. Isso é verdade e você pode elaborar, por favor? 

- Veja, seus governos instalaram centenas de toneladas de explosivos em vários pontos quentes do planeta para 

tirar proveito de certas falhas geológicas e causar cataclismos artificiais. Seu sistema HAARP está sendo usado 

para desestabilizar os climas, causando vendavais e fortes chuvas. Um dos muitos usos do chemtrails é espalhar o 

óxido de alumínio nas correntes de ar superiores para aumentar a eficácia da propagação do sistema HAARP. A 

caldeira de Yellowstone é cercada por explosivos convencionais que podem aumentar o poder de uma erupção 

cutânea se eles decidirem usar. O prazo está acabando, o castelo de cartas começou a cair. 

Q - Mythi, sonhar é uma experiência maravilhosa. Minha pergunta é como o cérebro gera as imagens que vemos 

em nossos sonhos quando ainda não vimos essas coisas, lugares ou pessoas antes? Eu pensei que era possível ter 

"Lucid Dreaming" ou "Astral Projection", mas eu me pergunto onde é esse lugar? É um lugar em nosso planeta 

natal ou em algum outro lugar fora do planeta ou da 3ª dimensão? Se sonharmos, podemos acessar a 4ª 

Dimensão? 

- Você não pode ver a quarta dimensão porque está em outro plano. Tudo o que se manifesta durante o sono pode 

ser um conhecimento subliminar, direta ou indiretamente, absorvido pelo conhecimento por suas próprias 

observações ou mesmo por lugares em que você esteve em outras encarnações. Sua raça madrinha também é 

registrada em seu subconsciente e nas memórias de seus primeiros dias em planetas originais e pode se 

manifestar em flashes de memória durante o sono adormecido. 

Q - Mythi, parece que as vibrações no vento estão começando a mudar. Alguma coisa grande acontecerá durante 

o verão de 2016, especificamente durante a semana do solstício de verão em junho? A frequência da Terra 

mudará ainda mais e afetará grandemente aqueles indivíduos mais despertos? 

- Não posso dar datas por razões óbvias ... mas, como sempre digo, siga observando os movimentos de suas elites 

e seus governos. Este ano, muita coisa pode acontecer porque o CG está com a base da Antártica pronta para 

grandes movimentos de naves, se necessário. Somente as pessoas não esclarecidas não percebem que as tensões 

estão aumentando em todos os níveis, de modo que o desconforto de se adaptar às mudanças de frequência do 

planeta será sentido com mais afinco pelos mais concordantes com essa nova realidade. 
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Q - Mythi, você disse que estamos em posição de finalmente amadurecer como uma corrida viável através dos 

restos de nossas elites, por isso atendemos aos pré-requisitos de CG para a associação Soon ™ agora! Como 

cientista comportamental, você poderia compartilhar conosco alguns dos nossos recentes progressos no processo 

de autogerenciamento da conscientização até o nível um? Sua perspectiva profissional de nossa evolução de raças 

pode nos esclarecer para descobrir de uma maneira mais criativa qual seria a nossa paz social planetária de nível 

um como uma meta alcançável, obrigado do fundo do coração. 

- Veja, como mencionei anteriormente, pouco mais de 30% da população mundial pode ser considerada adequada 

para viver em um novo nível de sociedade, mesmo não sendo o nível um, mas em uma categoria que poderíamos 

chamar de "zero mais". Os 70% restantes serão eliminados gradualmente do planeta. Ninguém escapa de ser 

enviado para onde você é igual. Na minha opinião, na conjuntura atual, o aumento de pessoas acordadas ou 

acordadas diminuiu muito. Parece que os números estão atingindo um equilíbrio que só será quebrado após um 

primeiro contato aberto com outras civilizações. Aqueles que já acordaram estão cada vez mais querendo estar 

cada vez mais bem preparados e isso é um sinal de maturidade espiritual. 

Q - Mythi, quando vemos o que pensamos ser um OVNI no céu, os que voam na nave espacial sabem que os 

vemos? ou os que voam no nave podem sentir os pensamentos da pessoa que o vê de alguma forma? 

- Falando quantumly sim. Observe que, se você observar uma partícula, ela se comporta de maneira diferente 

quando não está sendo observada. Seguindo esse princípio, você pode imaginar que seres mais sintonizados com a 

realidade da energia quântica podem perceber quando são observados com muita facilidade. Quantas vezes você 

mesmo não teve a experiência, para se sentir observado? Imagine que um ser com mais potencial cerebral possa 

sentir muito mais do que o sentimento no quantum do "terceiro olho". E se ele focar a atenção em você, você 

sentirá que está recebendo o comentário de volta. 

Q - Mythi, as assinaturas em nossos olhos fazem parte de uma linguagem falada, mais como símbolos ou algum 

tipo de estrutura bioquímica? e se eles são de um idioma ativo, cujo idioma e se estão muito além de nós, como 

medimos ou deduzimos o sinal de identidade deles e entendemos esse idioma? Compreendendo que o padrão da 

íris é impresso com a assinatura da alma. À medida que os espíritos ganham iluminação, a assinatura da alma se 

altera levemente para refletir essas pequenas mudanças? Assim, mudando um pouco o padrão da íris à medida 

que avançamos nas encarnações? Nossas vidas passadas estão dentro de nossos olhos / íris? Por exemplo, se uma 

pessoa cometeu 3 assassinatos em uma vida passada e tem pequenos pontos pretos nos olhos, essas 

características são adicionadas às íris? 

- Os traços da íris e as cores ou pontos não estão relacionados ao seu desenvolvimento. A íris é a "tela de 

impressão" da sua criação reflete suas origens e toda sua genealogia. Ele marca a data de nascimento como seu 

indivíduo imortal espiritual. Suas ações anteriores não mudam sua íris, sejam boas ou más. A cor pode mudar 

dependendo da etnia em que você personifica, mas a assinatura sempre será a mesma, única no universo. 

Q - Mythi, qual foi o resultado do contato do grupo dissidente de elites com o CG que você mencionou 

anteriormente na série de vídeos? Houve um acordo? Houve um incidente de um jato russo sobrevoando um nave 

de guerra americano, deixando-o completamente desativado por algum tipo de tecnologia desconhecida. As elites 

russas e chinesas estão recebendo alguma ajuda? Você pode nos contar algo sobre isso? 

- Não posso discutir estratégias de outros grupos publicamente, mas posso dizer que alguns grupos foram aceitos 

para devolver itens de alienígenas à base da Antártica e também obter orientações sobre tecnologias de defesa e 

desativação para a neutralização de certas tecnologias obtidas pelas elites de forma ilícita por reengenharia ou 

orientação. de cientistas reptilianos que deixaram deliberadamente "vazar" algumas dicas tecnológicas para suas 

elites. 

Q - Mythi, no Vid10, você disse que “menos avançados têm mais pêlos no corpo e são mais hostis”, mas ao mesmo 

tempo nossas culturas tradicionais do Chamanismo enfatizam o uso de cabelos e, principalmente, cabelos longos, 
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como intuição e até habilidades de força, é real? Alguma raça tem cabelos com habilidades especiais, por 

exemplo, comunicação áurica? 

- Veja, acho que não me fiz entender por você, ou fui mal interpretado anos atrás. O fato de ter cabelo não leva 

necessariamente a uma maior hostilidade. No decorrer do desenvolvimento, os pêlos do corpo perderão sua 

utilidade original. Muitas raças usam cabelos para proteger a pele contra radiação e contra o frio extremo de seu 

habitat natural. À medida que as raças criam ambientes novos, mais climatizados e protegidos da ação da 

natureza de seus planetas em casa por milhares de anos, tornam os cabelos anacrônicos. Estou careca, mas muitas 

outras raças de alto nível ainda têm pêlos na cabeça, como a maioria de vocês. Não existe uma regra geral, há 

adaptações físicas de acordo com as mudanças nos genomas e na aliança de DNA com cada raça e sua origem 

específica. Quer o cabelo não signifique diferença, ou o fato de o cabelo gerar maior conscientização ou fazer 

provisões ou presentes especiais é totalmente infundado e baseado em contos e lendas. Há um tempo atrás, 

quando mencionei o cabelo, referi-me aos humanóides, como o seu Neandertal, que ainda existem em grande 

número de planetas. 

Q - Mythi, o que acontece com a fonte de energia de um ser, o que alguns chamam de energia da alma, de um ser 

físico em um nave como o seu, se eles morrerem em uma missão de distância para outro planeta em uma galáxia 

distante, longe de áreas desconhecidas deste ou de outros Universos? O reino 4D do não-espaço e do não-tempo 

torna isso um não-problema total e eles podem retornar ao seu planeta de origem ou isso oferece a oportunidade 

de procurar zonas de frequência semelhantes para possível integração a planetas de frequência semelhante em 

outros lugares durante próxima vida física? 

- Você pode morrer em qualquer parte do nosso universo da terceira dimensão em que sua energia quântica ou 

"alma" retornará automaticamente à unidade da quarta dimensão à qual você pertence, porque é lá que você foi 

"registrado" quando encarnado pela última vez. Isso inclui dados em qualquer planeta de qualquer nível ou 

apenas uma colisão no espaço aberto. Com relação a outros universos, seria pura conjectura, pois apenas a quarta 

dimensão pode acessar outros universos em outro nível de energia. 

- Pessoal, seus governos sabem de momentos de tensão geológica que o planeta está enfrentando devido ao alto 

grau de absorção de energia cósmica pelo núcleo da terra, mas você não pode contar com muita ajuda daqueles 

que desejam despovoar o planeta. Mantenha sua atenção redobrada no movimento de seus governos. 

- Vejo vocês em breve novamente! 
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Vídeo 143 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e três - 2 de julho de 2016. 
 
Q - Mythi, George Adamski 1891-1965 foi dito estar em contato aberto com os astronautas. Ele também estaria 

entregando mensagens aos líderes mundiais dos astronautas. Seu contato espacial voou em uma espaçonave roxa 

azulada mais antiga e foi fotografado e filmado com a permissão deles. Estou muito surpreso que não haja algo no 

PDF sobre ele. Algum feedback sobre ele? 

- Mikael, não posso dizer nada sobre essa pessoa, mas de acordo com as fotos que ele supostamente fez da 

espaçonave que a CB me mostrou, posso dizer que elas não se parecem com naves conhecidos na época, parecem 

algo produzido para ser filmado. Se houve reuniões pessoais, não tenho esses registros porque eles não foram 

monitorados naquele momento. 

Q - Mythi, existe alguma relação entre cada vegetal ou fruta modelada semelhante a cada órgão? Laranja = peito, 

noz = cérebro, tomate cortado ao meio = coração, abacate cortado ao meio = útero, fatia de cenoura = íris, feijão = 

rim, cogumelo fatiado = orelha, batata doce = pâncreas, gengibre = estômago, couve-flor cortada ao meio = 

pulmões e assim por diante. Cada vegetal ou fruta correspondente significa que é bom para esse órgão? 

- Não existe esse relacionamento Helena. O órgão dos mamíferos geralmente segue as mesmas formas padrão, 

sejam herbívoros ou carnívoros. Coincidentemente, algumas frutas ou vegetais se assemelham a certos órgãos, 

mas são simples similaridades anatômicas, qualquer indicação de que possam servir especificamente a cada um 

desses formatos correspondentes. 

Q - Mythi, você se importaria de compartilhar conosco alguns detalhes de sua encarnação final antes de se tornar 

o nível 1? Qual era a sua profissão então? Família? Hobbies? Quão semelhante às condições de nossos planetas 

era seu planeta na época? Intriga-me saber como estavam sua vida e seu planeta quando você estava no mesmo 

nível de desenvolvimento inicial que nós, espero que você possa compartilhar muitos detalhes. 

- Veja José, isso foi há muito tempo ... mas eu consultei os bancos de dados do nosso sistema quando eu ainda era 

pequeno e nossa história é diferente da sua por ter sido uma colônia com muito pouca miscigenação de grupos 

étnicos. Nunca tivemos fronteiras e nossas cidades e vilas se espalharam pelo planeta. Tivemos problemas de 

poluição industrial que eram difíceis de resolver com a tecnologia que tínhamos disponível na época, mas 

tentamos limitar novos desenvolvimentos por algum tempo para tentar manter um nível razoável de qualidade de 

vida em todas as regiões. A grande diferença é que não usamos óleo como combustível, sempre usamos 

tecnologias desenvolvidas por nossos engenheiros da época, todas baseadas no uso de hidrogênio. Tínhamos 

dispositivos eletrônicos como você tem hoje; música e festivais regionais eram comuns. Quando passamos para o 

nível um, eu não existia. Minha primeira encarnação estava no nível dois quando eu existia como unidade 

quântica gerada por minha mãe e pai na época, e deles eu herdei o genoma e o DNA com todas as informações 

que eles já haviam levantado. É o que acontece quando uma sociedade está crescendo e não há muitos seres 

dessa raça esperando na quarta dimensão uma oportunidade de reencarnar. Meus parentes ancestrais da época 

do nível zero de mudança para o nível um eram agricultores e ficaram felizes com o que fizeram e tiveram três 

filhos que continuaram nossa linhagem. é o que acontece quando uma sociedade está crescendo e não há muitos 

seres dessa raça esperando na quarta dimensão uma oportunidade de reencarnar. Meus parentes ancestrais da 

época do nível zero de mudança para o nível um eram agricultores e ficaram felizes com o que fizeram e tiveram 

três filhos que continuaram nossa linhagem. é o que acontece quando uma sociedade está crescendo e não há 

muitos seres dessa raça esperando na quarta dimensão uma oportunidade de reencarnar. Meus parentes 

ancestrais da época do nível zero de mudança para o nível um eram agricultores e ficaram felizes com o que 

fizeram e tiveram três filhos que continuaram nossa linhagem. 

Q - Mito, as civilizações pacíficas têm pesadelos se não têm mais medo dentro delas? Sua mente gera esses 

cenários se você encontrou a paz interior? 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EdO-6jrIm0A
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EdO-6jrIm0A
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- Quanto maior o nível de entendimento adquirido, mais o desconhecido se torna conhecido, menores os medos 

que podem causar pesadelos de qualquer tipo. Quanto mais você se integra, maior a paz de espírito que guia seus 

sentimentos internos. 

Q - Mito: a imortalidade existe no corpo físico tridimensional em outras partes do universo, como a água-viva 

turritopsis? Eles podem se tornar jovens novamente e fazer seu ciclo de vida repetidamente, o que torna a 

imortalidade desta criatura ... Alguém de raças alienígenas tentou copiar o imortal como ser dessa água-viva e 

aplicar ao ser humanoide e como essa criatura faz esse mecanismo? 

Jay, a imortalidade é relativa. Posso manter meu corpo saudável por 1000 anos ou mais, se assim o desejar, 

porque nossa tecnologia permite. Mas veja, a civilização à qual você e eu pertencemos está constantemente 

mudando, mudanças e melhorias estão acontecendo nos genomas ao longo dos séculos. Imagine que um 

neandertal tivesse desenvolvido uma maneira de ser imortal, como ele estaria vivendo na sociedade de hoje com a 

aparência que tinha naquela época? Este é um exemplo grotesco, mas imagina que, com muito menos do que isso, 

você se sentirá anacrônico após um grande período de vida em seu corpo atual. Existem seres no espaço que se 

comportam como essas águas-vivas, mas existem seres sem consciência e continuam a desempenhar suas funções 

pelo resto dos tempos. Quando você estiver na quarta dimensão, perceberá que os períodos passantes na terceira 

são muito pequenos no contexto de sua existência, como um dia escolar no contexto de um ano inteiro de 

atividade escolar. Não se preocupe com fórmulas para prolongar o seu dia na escola; tente fazer bom uso da 

classe em vez dela. 

Q - Mythi, para sociedades que usam teletransporte, elas o usam o tempo todo, para ir a lugares e trocar 

mercadorias, como você faz em naves estelares? Quero dizer, todo lugar pode ter um? Ou existem algumas 

restrições para usá-lo por algum motivo? 

- Muniz, os teletransportadores são os meios mais rápidos e ecológicos para a movimentação de mercadorias e 

pessoas. Nas sociedades um pouco mais avançadas que você, se você precisa fazer compras ou ir ao local de 

trabalho, usa um teletransporte perto de sua residência, não precisa dirigir, não perde tempo e não polui o meio 

ambiente. Você usará seu veículo pessoal apenas para ir a lugares onde eles não estão instalados teleportadores, 

campos ou margens distantes. Você pode imaginar pedir uma pizza e uma entrega de uma cantina em Roma bater 

à sua porta minutos depois no Alasca? 

Q - Mythi, existe vida em um ou em todos esses planetas e, se sim, quem? Você pode dizer algo sobre eles? 

http://www.science20.com/news_articles/epic_nearby_m_star_has_3_earths_one_in_the_goldilocks_zone-

152361 

- Mikael, todos os planetas estão nas áreas referidas como "Zona Dourada", têm vida e natureza própria e estão 
sujeitas a colonização. A estrela que todos vocês chamam de "EPIC 201367065" tem cinco planetas e dois são 
colonizados por civilizações humanóides da mesma raça e estão no nível dois. É uma raça originária de Krugs que 
todos vocês já sabem que eles também estavam aqui. Pessoas muito legais. 

Q - Mythi, no vídeo 24, ao falar sobre a expedição alemã em 1947, você disse: "Eles foram convidados a ficar com 
a condição de que nunca mais poderiam retornar. E 48 homens foram adotados pelos pleiadianos". Existem 
outros cenários em que os terráqueos foram convidados a ficar com alienígenas? Se sim, você pode dizer quem e 
por quê? 

- Veja Abraão, esse tipo de coisa já aconteceu antes e pode ter acontecido milhares de ocasiões diferentes durante 
a vida do planeta. Esses eventos não foram monitorados até então, a colônia era apenas um reformatório, onde 
muitas raças interagiam com seus "semeados". Este caso ocorreu especificamente na Antártida, envolvendo 
pessoal da própria base, por esse motivo foi registrado no período do processo. 

Mythi: 1) Foi uma mensagem de aviso alienígena falsa ao vivo na TV no Reino Unido 1977 - Chegamos para avisar 
sobre sua raça e seu planeta. 2) O Uau! Sinal registrado em 1977 pelo pesquisador do SETI Dr. Jerry Ehman: era 

http://www.science20.com/news_articles/epic_nearby_m_star_has_3_earths_one_in_the_goldilocks_zone-152361
http://www.science20.com/news_articles/epic_nearby_m_star_has_3_earths_one_in_the_goldilocks_zone-152361
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uma civilização alienígena tentando entrar em contato com a Terra? Quem? Muito 
obrigado.http://youtu.be/KP8_JTUnbM8 

- Sem Ricardo, não havia transmissão alienígena no seu sistema de TV. Você pode ter certeza de que foi uma 
interferência criada por alguém que queria criar alguma situação ou uma simples piada. E o que o seu SETI faz é 
totalmente organizado porque seus governos conhecem estrangeiros há muitas, muitas décadas e esse tipo de 
iniciativa não é relevante e possivelmente ultrajante para qualquer cidadão mais informado e conceitualmente 
inteligente. 

Q - Mythi, você conhece uma raça humanóide, com sinais brilhantes na pele (costas, pernas, rosto)? Se sim, quem 
são essas pessoas e qual é o objetivo desses sinais? Além disso, qualquer pessoa lá pode fazer uma, como 
podemos fazer uma tatuagem aqui na Terra ou algumas pessoas especiais podem obtê-las apenas? Obrigado. 

- Sim Tania, existem muitas centenas de raças (humanóides, reptoides e insetoides) usando o sorteio com técnicas 
que se assemelham a tatuagens no corpo e no rosto. É um tipo de arte inerente a essas culturas. Se tenho alguns 
dados para me basear, posso tentar identificar especificamente qualquer corrida. A razão das tatuagens é apenas 
estética, um complemento decorativo para corridas em que todas são muito parecidas entre si. 

Q - Mythi, quais eram suas teorias sobre o que exatamente é o acordo com a China e a Rússia? Qual é a sua 
tecnologia interessante? É por isso que eles têm as 'melhores cartas'? Como a Rússia e a China mostram suas 
garras? 

- Dee, não há acordo unilateral com a Rússia e a China. O que existe é a passagem de tecnologias de contador de 
defesa para neutralizar aquelas desenvolvidas por meio de material de reengenharia que suas elites se 
apropriaram inadequadamente. As reuniões realizadas na Patagônia e na Antártica definiram com alguns de seus 
líderes o retorno de todo o material alienígena e seu retorno direcionado à Antártica. Desde a época da Segunda 
Guerra Mundial, muitos líderes foram convocados para reuniões com agentes de Plêiades na Patagônia, mas suas 
elites sempre escolheram os caminhos que consideravam mais apropriados para tentar obter tecnologia que 
pudesse torná-los uma oposição forte e poderosa para enfrentar e expulsar alienígenas do planeta. Juntar suas 
elites aos reptilianos foi uma tentativa desesperada de atrair tecnologia para esse fim, mas os reptilianos não se 
voluntariam para esse papel porque têm responsabilidades com a Comunidade Galáctica, que não tem intenção 
de romper. Tudo o que os reptilianos fizeram foi, de fato, dar algumas dicas sobre como fazer certa reengenharia 
nas peças e peças que já estavam nas mãos das elites de antigas escavações, naves espaciais e sondas que caíram 
no planeta. Por esse motivo, houve tentativas de derrubar a espaçonave Epsilon Boötis chamada Black Knight no 
sul do Oceano Atlântico, porque é uma espaçonave operacional e funcionando normalmente para ser estudada. 
Essas tentativas têm sido constantemente frustradas desde 1970. A Rússia e a China entendem que essas 
provocações não fazem mais sentido e se opõem a lutar para expulsar os alienígenas que ajudaram a civilização a 
chegar até aqui, e isso, 

Q - Mythi, quando estão sendo implementadas as medidas necessárias para a realocação de comunidades em um 
novo contexto do planeta, pois os locais serão escolhidos como um terço das terras não submersas pertencem à 
família real britânica e outro terço pertence a outra facções das elites e suas grandes corporações. Como o CG 
coordenará isso? 

- Veja amigos, o conceito de propriedade será totalmente revisado. A propriedade é daqueles que a utilizam para 
o bem do equilíbrio dos recursos de um planeta. Os documentos de registro não existirão como justificativa para a 
posse simples, as terras do planeta precisam ser usadas para o bem da comunidade como um todo e não para a 
exibição de "propriedade". O direito dos idosos de suas elites e royalties será o mesmo que qualquer outro 
remanescente idoso nas comunidades. Em um mundo onde o bem-estar de um é o bem-estar de todos, riqueza e 
dinheiro não terão mais sentido, porque não haverá um sistema bancário tratado pela concentração e 
monopolização da elite, haverá um regime de mercado aberto em que os valores dos itens disponíveis são 
definidos de acordo com sua demanda versus produção, para que possam ser redistribuídos e disponibilizados a 
todos que precisam deles. Essas mudanças acontecerão progressivamente, à medida que a nova sociedade 
humanóide do planeta estiver se acomodando a novas condições de coexistência. Suas elites não concordam de 
forma alguma com esses novos conceitos; portanto, a colônia de Marte idealizada por eles há muito tempo será o 
último refúgio na tentativa de manter a mesma hierarquia que eles mantiveram aqui por vários milênios. Uma 
imensidão de recursos foi desviada do seu desenvolvimento para que eles executassem esse sonho de 

http://youtu.be/KP8_JTUnbM8
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continuidade em Marte, mas nesta nova fase será instalada no planeta Terra, os recursos do planeta pertencerão 
a toda uma sociedade e não estarão disponíveis para financiar sonhos de grandeza de seres humanos perturbados 
por seus egocentrismos. como a nova sociedade humanóide no planeta está acomodando-se a novas condições de 
coexistência. Suas elites não concordam de forma alguma com esses novos conceitos; portanto, a colônia de 
Marte idealizada por eles há muito tempo será o último refúgio na tentativa de manter a mesma hierarquia que 
eles mantiveram aqui por vários milênios. Uma imensidão de recursos foi desviada do seu desenvolvimento para 
que eles executassem esse sonho de continuidade em Marte, mas nesta nova fase será instalada no planeta Terra, 
os recursos do planeta pertencerão a toda uma sociedade e não estarão disponíveis para financiar sonhos de 
grandeza de seres humanos perturbados por seus egocentrismos. como a nova sociedade humanóide no planeta 
está acomodando-se a novas condições de coexistência. Suas elites não concordam de forma alguma com esses 
novos conceitos; portanto, a colônia de Marte idealizada por eles há muito tempo será o último refúgio na 
tentativa de manter a mesma hierarquia que eles mantiveram aqui por vários milênios. Uma imensidão de 
recursos foi desviada do seu desenvolvimento para que eles executassem esse sonho de continuidade em Marte, 
mas nesta nova fase será instalada no planeta Terra, os recursos do planeta pertencerão a toda uma sociedade e 
não estarão disponíveis para financiar sonhos de grandeza de seres humanos perturbados por seus egocentrismos. 
será o último refúgio na tentativa de manter a mesma hierarquia que eles mantiveram aqui por vários milênios. 
Uma imensidão de recursos foi desviada do seu desenvolvimento para que eles executassem esse sonho de 
continuidade em Marte, mas nesta nova fase será instalada no planeta Terra, os recursos do planeta pertencerão 
a toda uma sociedade e não estarão disponíveis para financiar sonhos de grandeza de seres humanos perturbados 
por seus egocentrismos. será o último refúgio na tentativa de manter a mesma hierarquia que eles mantiveram 
aqui por vários milênios. Uma imensidão de recursos foi desviada do seu desenvolvimento para que eles 
executassem esse sonho de continuidade em Marte, mas nesta nova fase será instalada no planeta Terra, os 
recursos do planeta pertencerão a toda uma sociedade e não estarão disponíveis para financiar sonhos de 
grandeza de seres humanos perturbados por seus egocentrismos. 

- Peço a todos que se preparem para as mudanças geológicas e atmosféricas que o planeta passará neste período, 

já estão ocorrendo mudanças que dificilmente voltarão ao que eram, culturas que são feitas centenas de anos em 

determinadas áreas não serão mais possíveis , a readaptação terá que ser rápida e bem pensada para ter efeito a 

curto prazo, o que costumava cultivar trigo provavelmente cultivará batatas e assim por diante. A adaptabilidade 

é a força nessas situações de mudanças climáticas radicais; portanto, esteja preparado se elas tiverem que mudar 

sua dieta e seus métodos de obtenção de alimentos. Para as pessoas não serão abrigos reservados, os mais 

preparados podem ser os alvos de menos preparados; portanto, se as coisas começarem a ficar feias na sua 

região, mantenha-se organizado em comunidades onde muitos podem se ajudar e resistir a esse período com suas 

famílias e amigos. O contrapeso já está fazendo pouco efeito na distância que já está, o eixo do planeta está no 

sabor dos efeitos do enfraquecimento do campo magnético do sol e da conseqüente falta de proteção dos 

planetas da incidência de raios cósmicos aquecendo seus núcleos e gerando maior atividade vulcânica. Esperamos 

que sejam tomadas medidas para minimizar esses efeitos, mas as causas estão agora nas mãos da natureza solar, 

que governa a física desse sistema solar, juntamente com as naturezas, reajustando seus planetas nesta nova 

fase. o eixo do planeta está no sabor dos efeitos do enfraquecimento do campo magnético do sol e a conseqüente 

falta de proteção dos planetas da incidência de raios cósmicos aquecendo seus núcleos e gerando maior atividade 

vulcânica. Esperamos que sejam tomadas medidas para minimizar esses efeitos, mas as causas estão agora nas 

mãos da natureza solar, que governa a física desse sistema solar, juntamente com as naturezas, reajustando seus 

planetas nesta nova fase. o eixo do planeta está no sabor dos efeitos do enfraquecimento do campo magnético do 

sol e a conseqüente falta de proteção dos planetas da incidência de raios cósmicos aquecendo seus núcleos e 

gerando maior atividade vulcânica. Esperamos que sejam tomadas medidas para minimizar esses efeitos, mas as 

causas estão agora nas mãos da natureza solar, que governa a física desse sistema solar, juntamente com as 

naturezas, reajustando seus planetas nesta nova fase. 

- Lembre-se dos grandes bancos de sementes mantidos por sua elite ... o plano para tudo o que estava esperando 

o planeta se estabilizar para estudar onde eles deveriam replantar o que ... este sempre foi o plano para os 

grandes bancos de sementes, financiados com economias de tudo para o bem de alguns. Podemos dizer com 

certeza que esses planos não funcionarão, não com uma de nossas naves espaciaisestacionado em cada entrada 

desses bunkers, essas diretrizes já temos ... 
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- Vejo vocês em breve! Fique tudo bem! 

Perguntas dos membros do nosso bate-papo (na ordem das perguntas): 
 

01- Mikael  
02- Helena  
03- Jose 
04- Anónimo  
05- Jay  
06- Muniz 
07- Mikael 
08- Abraão 
09- Ricardo 
10- Tania 
11- Dee 
12- Anónimo 
13- Mythi observações 

 

Vídeo 144 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e quatro - 12 de agosto de 2016. 
 
Mitos palavras: 

- Amigos, conversei com cientistas da Base da Antártica sobre questões relacionadas à minha pesquisa, e eles 

disseram que muita informação já está ciente de suas elites que tentaram vários acordos nos pedindo para não 

interferir nos assuntos deles, algo que não era possível encontrar. O objetivo da Comunidade Galáctica é manter 

este planeta controlado para que o nível da sociedade 1 se desenvolva aqui como uma corrida. Existe muito neste 

planeta, o que o torna um lugar cosmopolita neste sistema solar. Fui indiretamente autorizado (ou atualmente 

"não impedido") a transmitir algumas novas informações sobre o planeta "cosmopolita". 

- Abaixo de seus oceanos, existem sociedades que vivem há milhares de anos, de diferentes raças que coexistem e 

vivem os recursos do planeta, e recursos regularmente trazidos de seus planetas de origem. 

- Essas raças incluem descendentes de Atlântida, descendentes sumérios e descendentes de muitas outras 

sociedades que permaneceram no planeta após a transferência de seu povo para outras colônias. Aliados a eles, 

raças anfíbias, cinzas, Arcturianos e Sirius povoam o fundo de seus oceanos com sociedades muito avançadas. Isso 

pode ser um choque para alguns de vocês, mas muitos tiveram algum conhecimento disso com certeza. 

- Com o advento de você mapear o planeta através de seus satélites, todos podem observar as grandes estruturas 

visíveis para quem não é cego, no fundo de seus mares. Essas estruturas são grandes bases e cidades, traçando 

linhas retas que são angulares para mudar de direção não poderiam ser e não são elementos criados pela 

natureza ... e sua sociedade científica não pode comentar abertamente sobre isso, porque não é um conhecimento 

correto dos cidadãos comuns . 

- Nos mapas que o CB deveria ilustrar, é possível ver que essas estruturas artificiais se estendem por todos os 

oceanos do mundo, mostrando claramente grandes bases e cidades conectadas por canais largos com milhares de 

quilômetros de comprimento, que transportam transporte em alta velocidade entre cidades, energia plantas, 

unidades de mineração e produção de alimentos. Dezenas desses canais atravessam continentes e se conectam 

com lagos profundos em vários locais. 

- Eu nunca mencionei isso abertamente porque não havia permissão para uma ampla divulgação dessas 

informações, mas como eu disse, uma autoridade de CG não se opôs à qual eu a expus. Parece que as coisas estão 

se tornando mais acessíveis neste período. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ZVw-wgveJU8
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- Veja, o convívio com essas raças de nível mais alto será completamente possível quando houver a integração de 

"raça ocupante da superfície" proveniente da colônia reformatória, com a Comunidade Galáctica como uma raça 

reconhecida. Aqueles que pensam erroneamente que existe uma comunidade vivendo na Terra entenderão que 

tudo o que foi dito sobre ela era meramente confusão com as raças das profundezas oceânicas. Você terá a 

oportunidade de conhecer lugares avançados e pitorescos como nunca imaginados, cidades com cúpulas 

transparentes, bem aqui no seu planeta. 

- Nem todas essas instalações estão em uso, também há muitas coisas antigas e muitas foram evacuadas para dar 

espaço a alterações tectônicas, mas muitas cidades continuarão com atividades normais no local em que estão. As 

luzes filmadas por algumas noites pelos seus satélites e aviões indicam que as atividades em algumas dessas 

remoções são realizadas recentemente. Eles estão trabalhando duro para mudar muitas instalações que 

permanecem em áreas com instabilidades de previsão mais altas; portanto, em muitos lugares, ruídos estranhos 

são ouvidos em várias partes do mundo. No futuro, dependerá das administrações dessas cidades permitirem o 

turismo controlado de seres humanos a partir da superfície e você terá a oportunidade de vê-los pessoalmente. 

- Outra notícia é sobre o sistema Nibiru. Eles estão movendo o sistema e estabelecerão sua exata aceleração e 

órbita para finalmente seguir seu caminho, e farão correções ao longo de sua órbita para retornar aos padrões 

anteriores. A diferença é que ela passará a uma distância mais segura, aproveitando a mudança natural das 

regiões tectônicas, ou seja, causando a menor influência possível. Esta operação foi iniciada pelos krulianos e o 

sistema irá para o sul para o norte em relação ao plano mediano orbital dos planetas do seu sistema solar. Não 

temos datas, mas posso dizer que finalmente pode ser visto durante essa travessia se um nave kruliano não 

estiver posicionado entre ele e a Terra e Marte. Eles devem aproveitar esse período para definir as órbitas de 

Vênus e possivelmente colocar Taus nas órbitas finais. Possivelmente você terá notícias de seus astrônomos sobre 

esse movimento massivo no Cinturão de Kuiper e, possivelmente, muitos asteróides do Cinturão de Kuiper podem 

estar passando pelo sistema solar no momento do desequilíbrio causado por essas manobras em andamento. Essa 

passagem pode acelerar a reversão dos pólos, mas essa inversão aconteceria com ou sem essa influência de 

qualquer maneira. Os propulsores para manobras instalados em sua lua entrarão novamente em modo de espera, 

como fizeram quando a chegada do sistema, para evitar que sua órbita seja alterada por algum desequilíbrio dos 

"cálculos de trajetórias". mas essa reversão aconteceria com ou sem essa influência de qualquer maneira. Os 

propulsores para manobras instalados em sua lua entrarão novamente em modo de espera, como fizeram quando 

a chegada do sistema, para evitar que sua órbita seja alterada por algum desequilíbrio dos "cálculos de 

trajetórias". mas essa reversão aconteceria com ou sem essa influência de qualquer maneira. Os propulsores para 

manobras instalados em sua lua entrarão novamente em modo de espera, como fizeram quando a chegada do 

sistema, para evitar que sua órbita seja alterada por algum desequilíbrio dos "cálculos de trajetórias". 

Agora o Questões: 

Q - Andri: Mythi, a nanotecnologia romana inspira hologramas da próxima geração para armazenamento de 

informações: http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-

inspires-holograms-102783A pergunta que surgiu foi: você disse que a nanotecnologia foi introduzida apenas no 

século passado pelos reptilianos em troca de "favores". Supondo que esse artefato seja uma verdadeira peça de 

nanotecnologia e, por sua composição extraordinária, muito acima do nível de desenvolvimento comum de seu 

tempo, possa ser identificado como um presente alienígena, isso poderia ser um indicador de sua presença e 

assistência no passado (ao império romano?) ou havia outras raças que também deram esse tipo de dons às 

culturas da terra? Essa questão surgiu porque, alguns dias atrás, alguém perguntou se a intromissão reptiliana 

mudou a história da Terra, isso limitaria sua presença "ativa" aqui aos tempos mais recentes. Esse artefato, em 

mudança, poderia ser um indicador de que mesmo a interferência real foi antecipada há muito tempo ...? 

- Andri, a tecnologia de nanocompósitos é muito antiga, todas as raças dominam essas técnicas, portanto, não 

dão muito crédito aos reptilianos. Muitos presentes e materiais "especiais" foram dados a seus antigos líderes 

pelas raças de seus mentores. Como a lenda da "Pedra Filosofal", esses presentes também foram partes 

molecularmente programadas para desempenhar funções de reprogramação de materiais por contato, entre 

http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783
http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-holograms-102783
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muitas outras coisas como cortadores de rochas por feixe de energia, anuladores de gravidade, etc. Muitos desses 

artefatos desenterrados de catacumbas antigas teve que voltar à Base da Antártica como "acordo unilateral" com 

suas elites. 

Q - Todor, Karen, Ro: Mythi, onde está localizada a nossa Comunidade Galáctica local - em um planeta cortina, em 

uma nave espacial e, em caso afirmativo, onde está localizada? Eles têm um edifício específico ou uma base 

espacial, onde eles têm reuniões e sessões? Além disso, quantas comunidades galácticas diferentes estão 

trabalhando em nossa galáxia, a Via Láctea ou em sua galáxia, Andrômeda? Como a jurisdição de CG é 

estabelecida, planeta por planeta, localização regional, como em um CG, tem jurisdição sobre várias galáxias, ou 

algo mais? Parece-me mais de um, e todos eles comunicam seus feitos um ao outro? 

- Amigos, comunidades galácticas regionais intercomunicam entre si. Em média, uma comunidade regional possui 

alguns milhares de planetas afiliados, mas isso não é constante, pois quando uma região fica muito inchada, ela 

se divide em duas para manter o potencial de supervisão. A jurisdição é muito relativa, em locais onde os planetas 

estão muito dispersos, a área de cobertura regional pode ser enorme quando em um centro muito denso de 

jurisdição de planetas há uma pequena região fisicamente. Existem 4.108 CGs regionais aqui em sua galáxia e 

18.346 em Andrômeda. Quando um CG regional se reúne, não é o seu tipo de reunião em um auditório ou em um 

local grande. Vou tentar explicar de uma maneira simples; As reuniões são realizadas com conexões mentais 

holográficas, nas quais todos os representantes podem participar ou opinar em ordem, e só comparecer à reunião 

aqueles que têm algo a ver com o assunto a ser discutido. Todos os representantes podem consultar os anais do 

CG para verificar qualquer assunto que tenha sido discutido e as medidas tomadas para sua resolução. Portanto, 

não há um local físico, mas há uma conexão mental em tempo real. Se um representante quiser discutir algo 

pessoal com outro representante, basta fazer uma visita. 

Q - Tati: Mythi, esse vídeo é real? Existe uma corrida como essa? Em caso afirmativo, como eles são chamados? Se 

esse ser morre na Terra, ele reencarnaria de volta em seu próprio planeta ou aqui na Terra? 

 

  
 

- Sim Taty, a imagem é real. Muitos acidentes aconteceram e alguns aconteceram nos últimos tempos. Esta é uma 

raça do planeta Aldebaran, temos alguns cinzas desta corrida em nossa frota, também são excelentes 

navegadores e muitas outras frotas utilizam seus serviços. Eles também mantêm algumas unidades científicas 

circulando pelos sistemas solares. Como eu disse antes, qualquer ser (incluindo você) está morrendo em outro 

lugar do universo automaticamente retorna para a área dos Seres Azuis responsáveis pelo seu planeta natal. 

Q - Urosh: Mythi, a história sobre evento em um CERN em janeiro de 2014 parece bastante real para mim, e 

parece que o principal cientista (fantoche de elite) foi extraído por teletransporte. Você pode nos dizer se isso era 

verdade e nos fornecer alguns detalhes, por favor? (https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k) 

- Urosh, quando algumas das experiências atingem pontos com possibilidades catastróficas, a maioria delas 

usando artefatos alienígenas reprojetados, as unidades científicas do CG podem teleportar elementos-chave para 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k
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"explicar" as razões pelas quais a direção desse estudo em particular pode representar um risco. estabilidade para 

a raça humana. Muitos de seus cientistas tiveram essa "classe", direta ou subliminarmente. Poucos têm coragem 

de tornar públicas essas interações. No caso do CERN, paralelamente à fachada de estudo sobre produção de 

antimatéria, eles tentam abrir uma passagem que atravessa o cinturão de Van Allen para tentar entrar em 

contato via "buraco de minhoca" com outras raças que não têm as mesmas limitações impostas pelos reptilianos 

agora para suas elites. O CERN foi construído em um local diferente do ideal (seria mais conveniente em um 

deserto, larga e plana) justamente porque existe uma passagem quântica de portal de plasma localizada 

exatamente naquele local e foi o primeiro portal do tipo descoberto por eles. Esses portais especiais não são para 

naves espaciais, eles mantêm o equilíbrio do sistema de fluxo quântico necessário para a manutenção de toda a 

vida física e material do planeta, outra história. É uma tentativa vã, porque tudo o que acontece no planeta é 

supervisionado de perto pelos cientistas da CG. 

Q - Guzmy: Mythi, existe uma cura terrestre para a cegueira causada pelo glaucoma? Ou pelo menos uma maneira 

de impedir que esta doença cause cegueira total sem cirurgia? 

- Guzmy, seus cientistas identificaram os componentes moleculares necessários para a reabilitação dos 

mecanismos de drenagem no olho e fornecem as "ferramentas" químicas para reparo. Talvez eles devam anunciar 

esse remédio em breve. 

Q - Joshua: Gostaria de saber se você pode nos dizer quantos anos tem o ser humano mais velho da Terra. Parece 

que a elite rica é capaz de continuar suas vidas por longos períodos, permitindo que eles continuem apertando 

nosso mundo. Os inventores do sistema que consideramos o dinheiro dos EUA, a família Rothschild, por exemplo. 

Existem pessoas entre nós que foram capazes de viver além das datas de vencimento através de favores trocados 

com pessoas Ragh ou Mmo? Não tenho certeza se você é capaz de me responder diretamente, pois suspeito que 

alguns de nós não possam se envolver, mas não se preocupe, os motivos que os consideram razoáveis. Qualquer 

coisa mais que você possa nos dizer seria apreciada. 

Joshua, segundo os registros, havia humanos que conseguiram viver até 148 anos aqui no planeta. Mas eles 

viviam em lugares com comida saudável, sem conservantes químicos ou sem qualquer tipo de poluição que não 

fosse natural. No caso de suas elites, não há deuses ou demônios envolvidos, eles usam transplantes de sangue e 

órgãos vitais para continuar suas carreiras com luxúria. No caso deles, eles estão apenas multiplicando o tempo 

em que se perderão em zonas muito menos confortáveis para as próximas encarnações. 

Q - Karen: Mythi, às vezes experimento comunicação mental com padrões geométricos, é verdade que posso 

aprender a moldar essa energia para a arte de curar outras pessoas? Por exemplo, o padrão geométrico de um 

círculo. Ao invocar o padrão geométrico de um círculo para encapsular uma parte do corpo que precisa de reparo 

com o círculo, direcionar a energia do meu corpo através da respiração para o círculo criará matéria, está correto? 

Como a respiração cria o ectoplasma? Você pode explicar os padrões geométricos que vejo ou por que vejo isso? 

Como um indivíduo pode praticar essa arte de curar? 

- Karen, figuras geométricas são uma forma de concentração contemplativa. Eles formam combinações de 

ativação cerebral quando os concentram. Mas os números não são uma condição necessária para a ativação dos 

concentradores de energia em seu cérebro. Um cérebro com grande ativação gera esses números intuitivamente 

de dentro para fora, sem a necessidade de visualização física. O ectoplasma é uma forma de matéria 

intermediária que você não expira quando está no corpo físico, o que você concentra e pode transmitir é energia, 

canalizando essa energia e concentrando-se no problema a ser ajudado. 

Q - Tati: Mythi, vi o filme Star Trek Beyond ontem, e o antagonista desse filme parecia um de uma raça reptiliana. 

Você acha que a escolha do antagonista principal está bem planejada? Talvez essas criaturas estivessem naquele 

filme para mostrar ao público que um dia podemos ter esse tipo de inimigo? Obrigado. (foto de Reptilian de Star 

Trek adicionada) 
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- Tati, você cria esses threads e eles estão convencidos de que são verdadeiros. Primeiro, você não tem inimigos 

que querem destruí-lo ... se havia esse tipo de inimigo, todos vocês não estão mais aqui. Como eu disse, os 

reptilianos são muito mais avançados do que você pensa, mesmo com sangue frio eles sempre tiveram muitas 

restrições à eliminação de outras culturas. Anteriormente, havia muitas disputas pela posse de planetas e 

provavelmente ainda existe em lugares remotos deste universo, mas onde a Comunidade Galáctica mantém a 

supervisão, isso já não ocorre há milênios. Lembre-se de que as raças mais difíceis de relacionamento não são os 

reptilianos, mas os insetóides. Alguns membros reptoides de nossa frota riem muito dos personagens que você 

desenha para representar os reptilianos em geral. 

Q - Jay, Ro: Mythi, qual é a verdadeira função do "APÊNDICE" em nossos órgãos? Era um mistério antes, até que 

os cientistas descobriram que a função do "APÊNDICE" é atuar como um local seguro para boas bactérias. O corpo 

usa isso para essencialmente "reiniciar" o sistema digestivo quando alguém sofre de disenteria ou cólera. Há 

também um esforço de pesquisadores independentes para promover "probióticos", que são culturas de boas 

bactérias. Isso tudo é para lucro e propaganda? O que você pode dizer sobre isso? 

- Ro, apêndice intestinal é um repositório de "sementes" da sua flora intestinal. Lá você tem colônias de bactérias, 

bacilos coliformes, entre muitos outros organismos que ajudam na decomposição e metabolismo da dieta. 

Quando algo acontece e a colônia ocorre, a decomposição pode ser quase completamente eliminada do sistema 

digestivo, causando uma condição anêmica por um longo período. Quando um acidente ocorre, o apêndice fecha 

sua entrada por compressão peristáltica e protege as plantações para uma rápida recuperação, e só libera a 

produção dessas culturas quando o problema é minimizado. Quando o apêndice festeja, é porque a reserva da 

colônia foi literalmente atacada por bactérias muito agressivas, causando a destruição das reservas e 

manifestação da infecção. 

Q - Luna: Mythi, se seres iluminados ajudaram egípcios, maias e astecas a desenvolver suas civilizações, como a 

prática do sacrifício humano se tornou tão prevalecente e difundida? Os reptilianos tinham algo a ver com isso? 

- Luna, quem desencadeou essa série de informações sobre sacrifícios? Por acaso, foram os jesuítas que 

acompanharam essas expedições e escreveram a história? Se eu lhe dissesse que os locais encontrados, não eram 

para sacrificar, mas para a cura dos doentes pela concentração da energia cósmica do lugar, você acreditaria? 

Q - Davey, JB: Mythi, você tem outros contatos como o capitão Bill nos outros planetas que você está ajudando a 

integrar em uma sociedade de nível 1? Quantas outras colônias de nível 0, onde sua equipe trabalhou, você 

repetiu esse mesmo tipo de estudo social dos habitantes? Você achou que foi bem-sucedido ao adicionar 

conhecimento e compreensão ao aluno e ao professor? 
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- Sim, eu tive e tive contatos com outras civilizações de nível zero. Meus estudos são muito longos, já envolvem 

algumas centenas de colônias onde estávamos presentes. Eu posso dizer que aqui é um pouco diferente, todos 

vocês são "sui generis". Para esta colônia ter sido um reformatório com muitas misturas de níveis e raças, é uma 

experiência diferente nos meus estudos. No meu caso, pensando como cientista, quanto mais problemática a 

colônia, mais interessante ela se torna o estudo e mais significativa é a troca de informações entre alunos e 

professor. 

Q - Randy: Mythi, minha esposa, como muitas outras no mundo, está lidando com uma condição chamada 

dislexia. o que você pode nos dizer sobre isso e existem medidas que podem ser tomadas para ajudar essa 

condição. 

- Randy, muitos desses distúrbios genéticos poderiam ser facilmente resolvidos se tivessem acesso a algumas de 

nossas tecnologias, mas podem ser minimizados ou até resolvidos pela concentração de energia. Se você tiver 

força de vontade suficiente para concentrar um décimo do que um monge pode, poderia colocar a mão na cabeça 

de sua esposa em um estado relaxado e canalizar energia que poderia criar o elo correto entre imagens, sons e 

formas. Ela poderia dizer o que deveria ser dito enquanto você estava canalizando, e você podia ver os efeitos 

acontecendo em tempo real. Apenas tente. 

- Quero ver todos vocês em breve novamente, ficar juntos como uma grande equipe, tenha certeza de que isso 

valerá a pena na final. 

Vídeo 145 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e cinco - 29 de setembro de 2016. 
 
Mitos palavras: 

- Uma ausência longa, mas um trabalho bastante paralelo em outras colônias da época. Alguns deles já estão 

passando pelo processo de descontaminação ambiental, melhorias atmosféricas e recursos hídricos, como 

acontecerá aqui o mais rápido possível. Agora devemos estar aqui mais definitivamente. 

- Como todos vocês estão se sentindo ultimamente, o planeta é como um movimento oscilatório axial sob controle 

da natureza; o equilíbrio gravitacional já está longe e praticamente pouco ou nenhum efeito está fornecendo 

agora. Foi uma decisão muito sábia da "Comunidade Galáctica adiar esses quatro anos, pois aumentou o 

potencial dessa colônia de 10 para 34%. Agora, como há movimentos inerciais de equilíbrio na sequência dos 

movimentos galácticos, está chegando o momento, então que eles podem interferir sem quebrar esse equilíbrio, 

que invariavelmente precisam passar por correções por algum tempo, para que todo o equilíbrio seja mantido. 

- Agora é sua vez de mostrar o que todos vocês foram feitos, porque tudo agora dependerá de você em termos de 

sociedade para possibilitar essa colônia exuberante e a colocar no equilíbrio ideal para o convívio interestelar. 

Veja, tudo o que acontece na fluência de eventos é uma sequência imposta por ações que geram ações 

subsequentes como resultado direto. Se algo começar com base em conceitos errados, não gerará um conjunto de 

resultados para o fim. Nas sociedades dos planetas, onde a natureza e os recursos se tornam bem gerenciados, 

gerando harmonia entre todas as formas de vida, o equilíbrio físico e espiritual é necessário para a ascensão dessa 

raça. Aqui no seu planeta tudo está em constante desequilíbrio, formas de vida sendo extintas, ataques contra o 

equilíbrio natural do meio ambiente com experimentos físico-químicos primitivos e perniciosos, ou seja, o planeta 

está fora de controle no momento. Um planeta com a natureza fora dos padrões normais reagirá ao que está 

causando esse desequilíbrio e essas reações não separam o bem do mal, apenas acontecem de maneira 

generalizada. O mais importante é que pelo menos 34% de vocês formarão o ciclo evolutivo deste belo planeta e 

terão suas vozes presentes como membros da Comunidade Galáctica pela primeira vez. 

Agora as perguntas: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=E7V7zrChjkI
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=E7V7zrChjkI
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Q - Degas: As duas novas colônias de nível 1 que você mencionou na última reunião, foram reformatórias? Eles 

eram humanóides? Quanto tempo durou a transição? Como a frota de Mantuk participou pessoalmente? 

- Sem Degas reformatórios, são colônias humanóides mais uniformes, com um máximo de dois grupos étnicos 

vivendo na mesma sociedade. Participamos da maioria das atividades, desde reuniões com representantes da 

sociedade civil com outros membros do CG, até o apoio direto a iniciativas ambientais com os Arcturianos, 

Plêiades e outras raças. 

Q - Thomas: Mythi, acaba de ser divulgada a notícia de que uma galáxia grande antes invisível está orbitando 

nossa Via Láctea e eles a chamaram de Cratera 2. É muito grande, mas não é uma galáxia brilhante como nossos 

outros vizinhos próximos. Isso é verdade e o que você pode nos dizer sobre essas notícias sobre a Terra, a Galáxia? 

Há algum ETs aqui da Crater 2 e eles também são membros do CG? 

- Thomas, esta galáxia anã, como você chama Crater2, é um conglomerado de estrelas de baixa densidade, e como 

as nuvens de Magalhães que orbitam sua galáxia também, ainda em um estágio de exploração. Algumas colônias 

lá e alguns membros do CG também, mas é uma prioridade secundária aos padrões do CG, já que o próprio Milk 

Way tem milhares de milhares de planetas esperando na fila para serem colonizados. 

Q - JB: Quando a grande mudança chegar, será gradual como com a inclinação que vimos nos últimos anos ou 

instantes? Eu sei que as mudanças na Terra podem ser instantâneas, mas estava pensando sobre a mudança de 

pólo ou são todas iguais? 

- JB, tudo na natureza acontece integrado, como todos vocês costumam dizer "uma coisa puxa a outra". Nada 

acontecerá instantaneamente porque todas as mudanças no nível de um planeta inteiro terão que superar a 

imensa inércia da massa que gira em seu eixo. Isso é chamado por você de efeito giroscópico, ou seja, a força 

necessária para uma inversão acontece no núcleo do planeta é muito grande e pode atuar no núcleo antes que a 

crosta siga o mesmo movimento. Veja, a crosta pode se mover apenas cerca de 30 ou 40 graus e encontrar um 

novo equilíbrio; portanto, não necessariamente reverterá 180 graus, como eventualmente o núcleo o fará. Nesse 

ponto, serão formados novos pólos geográficos em regiões que acabam parando no extremo norte e sul da nova 

configuração. 

Q - Thomas: Mythi, eu sei que você disse que existem apenas formas tridimensionais aqui na Terra, mas existem 

outras subcategorias na 3ª dimensão que nós, humanos, não podemos ver, mas outros seres tridimensionais, 

como os gatos, podem ver, ou pelo menos parecem poder ver? Você pode expandir isso para nós? E quais são as 

ramificações disso, em geral? E há também níveis astrais e etéricos com seus próprios subgrupos? 

- Thomas, esta pergunta é interessante. Existem muitas camadas na matéria, nossa matéria física 3D e diferentes 

níveis de matéria quântica em formas plasmáticas mais ou menos densas. Do ORB para atrair os seres, existem 

muitas formas de matéria circulando o ambiente sem que observadores da terceira dimensão sejam capazes de 

percebê-los. Toda essa forma etérea de matéria pode ser atraída pela aura emanada por cada um de nós, 

dependendo da intensidade da aura sempre envolvida por energia plasmática que interage para ajudar a manter 

uma luz forte e saudável. Alguns seres humanos sensíveis a essas formas de energia podem sentir a leveza do 

ambiente quando estão presentes. No caso dos gatos, o "espectro de visão é extremamente mais aberto que o 

humano, permitindo que eles possam realmente ver formas de 'energia plasmática" mais densas com facilidade. 

Antes de você perguntar, 

Q - Thomas: Mythi, aparentemente porque Urano é tão frio que é um ambiente hostil para formas de vida 

baseadas em carbono, mas não para formas de vida baseadas em silício, isso é verdade? 

- Thomas, como eu disse há muito tempo, quando a vida acontece em um local específico, ela usa os materiais 

disponíveis no ambiente para ser estruturada. Sim, existem muitas variações de composição dos seres vivos no 

universo, com base em grande número de elementos e em ambientes muito diferentes daqueles em que formas 

mais elevadas de vida poderiam sobreviver. São vidas tão simples como bactérias e outros micro e macro 
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organismos, alguns tremendamente perigosos se contaminarem outros ambientes. Muito o que conhecer e 

lugares a evitar. 

Q - Karen: Mythi, as linhas de Ley são um alinhamento hipotético de vários locais de interesse geográfico, como 
monumentos antigos e megálitos. Percebo como eles formam triângulos equilaterais perfeitos, por quê? Como 
nossos ancestrais usaram a Energia da Terra para mapear seus locais sagrados e cemitérios com radiestesistas? 
Por que esses lugares parecem especiais? Como as almas desencarnadas interagem com a Energia da Terra? Como 
funcionam as linhas Ley? As Linhas Ley sobem e descem dia e noite? Como o Sol afeta as Linhas Ley? Como as 
espirais e manchas negras da Terra afetam nossa saúde e comportamento? Como eles podem ser usados para 
melhorar nossa saúde e bem-estar? Além disso, como as pedras grandes em toda a Europa com marcas de copa 
redirecionam a energia da terra e por quê? Quais são as estranhas qualidades da Cup-Mark Energy? 
 
- Karen, as linhas Lay, como você as chama, são alinhamentos deliberados para a transmissão de energia 
direcional entre pontos distantes, períodos muito anteriores da tecnologia adaptada ao site. Mais de um bilhão de 
anos atrás, muitas raças fizeram escavações e minerações aqui, enquanto outras praticaram a caça. Como aqui 
você usa alinhar suas antenas para satélites, era o mesmo com as unidades de geração de energia, e o sistema de 
rastreamento foi projetado para que uma linha de transmissão não interfira na outra. Eles trabalharam em um 
sistema de nós de energia que poderia suprir uma deficiência de qualquer uma das unidades afiliadas porque elas 
estavam em circuito fechado. Eles tentaram usar um paralelismo mais aproximado das linhas geomagnéticas do 
planeta para otimizar essas transmissões de alta potência. O sol não interfere com eles, apenas com o campo 
geomagnético do planeta. Que' s o que você chama de marcações de copa tem origens variadas, algumas são 
extraídas de "amostras minerais", outras são marcações de posições estelares observadas pelo seu nativo, de 
acordo com as informações fornecidas pelos "visitantes". Essas marcas não têm efeito especial, nenhuma energia 
emanada delas é apenas um marco das atividades da velhice no planeta, portanto elas não afetam os seres 
humanos. 
 
Q-Yves: Caro Mythi, você se importaria em nos contar mais sobre os campos de conscientização que temos que 

explorar? Melhoria social, siga-se no mundo real, seguindo as iniciativas sociais da nossa querida CB ou a equipe 

Mythi das Filipinas apoiando o Kame Hame Wave. Não é por obediência a você que estou pedindo, mas na 

emergência para tomar ações úteis no sentido de que nossas vidas estão ficando mais curtas e mais curto. Eu 

espero que você me entenda. 

- Yves, a caridade é o resultado de um altruísmo inerte, porque, como muitos não têm tempo para fazer 

pessoalmente, ajudam com recursos que se tornam disponíveis. Este é um gesto de conscientização em uma 

sociedade quase inconsciente dos problemas dos outros. O desenvolvimento social é o resultado de um aumento 

gradual da conscientização de uma sociedade como um todo, por um dia, para atingir seu ponto ideal para o 

desenvolvimento saudável de cada um de seus membros. Hoje você pode não precisar, mas o fato de plantar a 

boa vontade na criação de uma sociedade justa pode ser a semente que salvará suas gerações futuras de um dia e 

caridade de outros. A caridade não é um ato de bondade; é um gesto de boa vontade. Não use a caridade como 

um ato de remover o peso de seus ombros, pois a conscientização é uma realidade que vem de dentro para fora 

como um botão de flor, 

Q - Tami: Oi Mythi, o que você pode nos dizer sobre esse planeta chamado "Niku"? Este é um dos novos planetas 

que estão sendo rebocados para o nosso sistema solar?http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-

3734507/Is-world-lurking-Neptune-Strange-orbit-new-minor-planet-hints-misterious-object-outer-reaches-solar-

system. html 

- Tami, essa é uma pergunta muito vaga. Muitos corpos celestes estão sendo movidos para abrir caminho para o 

equilíbrio necessário para as mudanças orbitais que estão em andamento, bem como para lidar com o sistema 

Nibiru para seguir sua jornada, finalmente. É como você afastar cadeiras para mover a mesa. Seus cientistas 

observarão muitos planetas e grandes asteróides aparecendo e desaparecendo porque estão sendo movidos de 

um lugar para outro, por isso é impossível saber exatamente de quem eles estão falando, porque centenas de 

corpos celestes estão sendo rebocados para dar lugar a outros eventos agora. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3734507/Is-world-lurking-Neptune-Strange-orbit-new-minor-planet-hints-mysterious-object-outer-reaches-solar-system.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3734507/Is-world-lurking-Neptune-Strange-orbit-new-minor-planet-hints-mysterious-object-outer-reaches-solar-system.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3734507/Is-world-lurking-Neptune-Strange-orbit-new-minor-planet-hints-mysterious-object-outer-reaches-solar-system.html
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Q - Bridgett: Mythi, você pode nos dizer mais sobre como os portais funcionam para ajudar no equilíbrio quântico 

da vida na Terra? Por que esses portais aqui se formaram naturalmente ou foram criados e colocados 

artificialmente? Eles têm alguma coisa a ver com linhas leigas? 

- Bridget, portais não têm nada a ver com o equilíbrio da vida na Terra, são como portos de transferência que 

permitem a livre circulação de naves e materiais. Não existem portais "naturais", exceto os pontos de contato dos 

túneis gravitacionais criados naturalmente pelo sistema solar, mas esses não são portais, são apenas pontos de 

ligação gravitacional. Os portais não têm nada a ver com as antigas linhas Lay, simplesmente são instaladas em 

locais onde interferem o mínimo possível com o meio ambiente do planeta. 

Q - Nephilim: Mythi, como você já estudou muitos planetas em sua transição do nível 0 para 1, pode nos dizer que 

tipo de governo esses planetas costumam ter neste momento crítico e que tipo de governo parece ser o melhor e 

o que A forma de governo conhecida neste planeta seria a mais próxima da ideal da sua perspectiva? 

- Nephilim, como esses planetas que passavam para o nível um não eram tão heterogêneos quanto o caso do 

antigo reformatório, realizado na maioria dos casos por um governo central com dezenas de sub-sedes regionais, 

eles não precisavam de exércitos ou armas aos quais não tinham vizinhos. guerra porque não há limites. No caso 

do seu planeta, esse tipo de conselho deve ser implementado assim que as fronteiras forem apagadas para dar 

lugar a uma corrida no planeta Terra e, sob a tutela do CG, seus representantes do conselho do seu planeta serão 

pessoas de alto nível de aura , pessoas que realmente terão suas opiniões respeitadas em relação à tutela do 

planeta como um todo. Portanto, qualquer coisa que você tenha no planeta no momento em termos políticos é 

semelhante ao que terá no futuro. 

Q - Nephilim: Mythi, você pode nos descrever em detalhes como o processo de "doar DNA" ou "semear" colônias 

realmente funciona? 

- Nephilim, muitos experimentos com DNA foram e são feitos em todo o universo. Quando um planeta tem 

humanóides selvagens, o DNA resulta de mutações espontâneas durante os milênios de seu desenvolvimento, 

raças compatíveis são relatadas para ajudar no desenvolvimento desses grupos étnicos mais rapidamente com a 

inserção de DNA mais elaborada. Esta corrida de doadores será a corrida "madrinha" dessa nova civilização que se 

formará ao longo do tempo. Geralmente é uma ou no máximo duas raças relacionadas que participam desse 

empreendimento por planeta. No caso do planeta reformatório da Terra, dezenas de etnias foram plantadas por 

muitas raças diferentes, porque na época esse planeta ainda não estava sob nenhum controle legal. Portanto, este 

é um planeta sui generis, problemático, mas surpreendentemente promissor. 

Q - Nephilim: Mythi, você nos disse que pessoas com "Síndrome de Down" vêm aqui de um planeta diferente e 

têm características semelhantes, independentemente de onde nascerem, desconsiderando o DNA de seus pais, 

que usaram este planeta para despejar seus espíritos de baixa frequência aqui. Você pode nos explicar em 

detalhes em que relação um determinado tipo de corpo se mantém com o tipo de espírito que habita esse corpo e 

se há alguma limitação em qual corpo um espírito pode habitar? Por que esses espíritos não poderiam 

simplesmente usar corpos já presentes no planeta? 

- Nephilim, o caso de Downs é uma espécie de intercâmbio cultural. Não é apenas para o seu planeta que eles são 

enviados pelos Seres Azuis, mas para várias colônias, nível zero para uma aceleração no desenvolvimento, já que 

eles se desenvolveram por milênios com desenvolvimento espontâneo de DNA, eles não tinham raça madrinha 

doando DNA e agora são uma raça protegido para o desenvolvimento espontâneo como uma estrutura para o 

desenvolvimento natural e não intrusivo. Portanto, eles continuarão a ter a aparência correspondente ao seu 

desenvolvimento através dos tempos, sem a interferência direta do DNA dos pais biológicos de qualquer outro 

planeta. 

Q - Joshua: Mythi, você pode nos dizer algo específico sobre a cidade abaixo do lago Ontário, na bacia de 

Rochester?  
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- Joshua, algumas ruínas lá muito antes de formar o lago, nenhuma cidade real embaixo do lago, apenas uma 

entrada para um velho túnel usado por naves de serviço para retornar às bases submarinas por essas conexões. 

Q - Maggie; Depois de ler uma mensagem recente de vocês, decidi me tornar um dos poucos a pedir à 

Comunidade Galáctica (CG) ajuda para salvar as pessoas do nosso mundo. A elite, que são autoproclamados 

governantes do planeta, tem planos de eliminar mais de 3/4 da população mundial. Milhões de pessoas já 

morreram como resultado de sua ganância e falta de empatia. Como resultado, estou pedindo sua ajuda para 

proteger as pessoas de todas as nações deste planeta que chamamos de Terra, para que possam viver suas vidas 

naturalmente, em paz e segurança sem estar à mercê das elites. Obrigado. 

- Maggie, sua iniciativa de solicitar ajuda é louvável, mas como eu já expliquei, o CG não pode mudar o 

desenvolvimento final da colônia, eles precisam esperar até que a colônia seja estabilizada por seus próprios 

meios e iniciativas. Se houver tentativas de alguns grupos dominantes de causar extermínio em massa de 

qualquer grupo étnico, sim, o GC nos permitirá interferir. Você não está bem gerenciando seu conhecimento das 

encarnações e isso faz com que você mantenha sua atenção apenas na sobrevivência imediata. Preocupe-se em 

ter uma aura luminosa, para que você seja automaticamente transferido para o seu devido lugar quando chegar a 

hora e, a qualquer dia, sempre chegará. Lembre-se de que seu futuro depende apenas de você, nem do seu 

governo nem da CG, mas apenas de você. 

Pergunta: Davey: Mythi, como diferentes civilizações de nível 1-5 celebram o fim do ciclo de vida físico? Os corpos 

são enterrados no solo, enviados em uma jornada para a estrela local ou reciclados de alguma forma ou moda? 

Imagino que os costumes locais provavelmente variem consideravelmente. 

- Davey, cada raça tem seus rituais e tradições. Na grande maioria, a incineração é a mais utilizada. Enterrar 

corpos como amplamente é feito aqui é uma característica importante entre colônias de nível zero e abaixo. Os 

restos de um corpo não são necessários para o equilíbrio natural e não têm importância social nas civilizações 

mais avançadas. Lembre-se de que somos baseados em carbono e o carbono retornará. Para desenvolver um 

corpo humanóide de qualquer raça, seja ou não necessário apenas um par de células relacionadas, o corpo deve 

reciclar deixando a menor poluição possível quando deixar de ter utilidade. 

Q - Nephilim: Mythi, você mencionou que a entrevista de Roswell foi real e correta, mas algumas partes foram mal 

compreendidas. Você pode nos explicar por que o ser "Airl" parecia tão chocado com as coisas que você nos 

descreveu como "normal"? Como estar espiritualmente trancado em uma prisão planetária. Como ter que 

esquecer tudo de suas vidas passadas e ser informado de que é apenas para nosso próprio bem, até que 

aprendemos nossas lições? Como um ser espiritual que tem livre-arbítrio, seria possível reencarnar com todas as 

minhas memórias intactas? E se não, quem ou o que exatamente me impediria de fazer isso? É o mesmo para 

todo esse universo ou há partes em que essas "regras" não se aplicam? 

- Bem, este planeta nunca foi um planeta prisional, a palavra mais próxima a descrever é "reformatório". Um 

lugar onde muitas etnias mistas humanóides causaram o efeito "Torre de Babel", conforme relatado por sua 

literatura. Não lembrar de encarnações passadas é uma constante em qualquer planeta, não apenas aqui. Quanto 

mais corridas sobem de nível, o poder da intuição leva ao uso de mais e melhor conhecimento adquirido em 

encarnações anteriores, mas é o resultado da conquista pela conscientização individual. Ninguém precisa permitir 

que você incorpore memórias de outras encarnações, mas você pode fazer isso direito com seu desenvolvimento 

físico e espiritual. Lembre-se de que a ativação do cérebro depende do fator de desenvolvimento e somente deste 

detalhe você pode se fornecer. 

- Amigos, destinados a serem alocados à frota em serviço neste planeta permanentemente até a hora de qualquer 

contato, para que possamos conversar com mais frequência. Seja bem e saúde. 

Vídeo 146 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e seis - 2 de novembro de 2016. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uQ3eq1DKdTE
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Mitos palavras: 

- Meus amigos não tiveram tempo de chegar mais cedo, muito trabalho a ser feito. Estávamos novamente na base 

avançada de Plutão para trocar equipamentos e pessoal, e perdemos algum tempo observando o trabalho no 

Cinturão de Kuiper, executado por grandes naves-trator. 

- Após uma conversa informal com a CB, responderei perguntas de amigos. 

Q - Mythi, quais raças carregam esses emblemas dos símbolos de Airl e os encontrados em outros OVNIs aqui 

abaixo, por favor? Qual é o significado dos símbolos? Você pode dizer quais são os símbolos usados por diferentes 

raças como seu logotipo? 

- Jeet e Yves, muitas raças usam símbolos, frotas usam seus símbolos, setores dentro dessa frota usam símbolos 

específicos ... estamos falando de milhares de símbolos; Posso dar uma idéia dos símbolos que você apresentou 

apenas para ilustrar. 

01 - Algumas unidades de pesquisa da Orion usaram esse símbolo algumas décadas atrás. 

 

02 - Algumas unidades da frota Sirius B usam esses três símbolos entre 40 e 50 anos atrás. 

 

03 - Algumas unidades pleiadianas costumavam ter esse símbolo na parte inferior. 

 

04 - Usado em algumas frotas por raças aqui em sua galáxia que semearam etnias asiáticas aqui no planeta. 
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05 - Este símbolo foi utilizado nas frotas de reptilianos de naves. 

 

06 - Este símbolo se assemelha a um símbolo comemorativo da Comunidade Galáctica gerado quando a região 

que abrange nossas duas galáxias e algumas galáxias satélites menores atingiu o número de 22.000 CG regionais 

e continha apenas 22 estrelas, significando 1000 regionais cada. No ponto central, havia uma imagem real 

abrangendo as galáxias envolvidas. 

 

Q - Mythi, quando nos disseram que vamos evoluir telepaticamente em níveis mais altos, a melhor maneira de 

amar para mim, minha amada esposa não concordou. Segundo ela, sentimentos e intelecto operariam 

principalmente em seus próprios domínios, pois as preocupações da quarta dimensão diferiam da terceira 

dimensão. Mito: a comunhão do Amor será aprofundada pela capacidade telepática, eles estão se reforçando? 

- Dyves, a esse respeito, sua esposa está mais próxima da realidade sobre o assunto. As preocupações e 

ansiedades que você manifesta na terceira dimensão são limitadas pela própria dimensão. Quando na quarta você 

vê amplamente e sua compreensão dos detalhes mudou radicalmente. O fato de você se expressar com palavras 

ou interação mental não muda o fato de você estar mais ou menos consciente da importância de amar o 

conhecido e querer amar o desconhecido. O amor está diretamente ligado à compreensão, enquanto as 

habilidades telepáticas dependem das alterações físicas do DNA e do ambiente adequado, isto é, uma coisa não 

depende da influência da outra para que ela aconteça. 
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Q - Mythi, o que você pode nos dizer sobre Sogmatar, o Templo dos 7 Planetas localizado no sudeste da Turquia, 

que também tem figuras que lembram alienígenas ou deuses antigos?  

 

 

 

- Tami, Krugs e Atouns mantinham muitas colônias na região, existiam muitos templos de "luz eterna" onde se 

reuniam líderes de grupos étnicos e seus "padrinhos estrangeiros". Muitos desses templos eram iluminados por 

cristais de energia, programados molecularmente para emitir luz, convertendo energia cósmica em luz, focada por 

raios magnéticos que criavam um "ponto zero" nesses templos. Após a transferência de muitas dessas civilizações 

para outras colônias, esses cristais tornaram-se alvo de ganância das elites, de civilizações mais recentes e foram 

removidos de seus locais originais pela demolição de muitos desses locais. O problema é que, uma vez removidos, 

deixaram de funcionar por falta de todo e se tornaram meros objetos de coleção nos tesouros dos royalties. 

Q - Mythi, quem era Metatron e onde ele conseguiu o conhecimento do cubo (cubo de Metatron)? O 

conhecimento do cubo de Metatron, que é entendido como contendo todos os padrões geométricos conhecidos 
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na ciência, provém de um ser ou presença de nível Kruiliano ou outro nível superior, chamado Metatron? Você 

poderia expor esse cubo e seu criador? 

- Gregory, o cubo metatron é uma combinação geométrica que compreende formas geométricas simples e formas 

espaciais de estruturas 3D e vistas de formas em quatro dimensões. Digamos que a geometria do cubo mescla a 

terceira com a quarta dimensão em termos espaciais. Metatron é um nome dado por vocês, não havia um 

"inventor chamado Metatron". Essas figuras de geometria espacial são muito antigas, não havia registros de 

quando foram desenhadas pela primeira vez por muitos bilhões de anos atrás. 

Q - Mythi, o que causou o novo terremoto de Madri de 1811-1812? Cometa de Tecumseh e um possível impacto 

de meteoros? Para formular um possível curso de ação para a sobrevivência, de que maneira isso prejudicou a 

crosta terrestre aqui? O rio Mississippi tem mostrado sinais de agitação incessante às vezes. 

- Karen, esses terremotos foram causados por ajustes tectônicos e não pelo impacto de meteoros. tenha em mente 

que se você mora perto de um vulcão ou gosta de viver perigosamente ou realmente não tem outro lugar para ir. 

Quem vive nessas regiões de limites tectônicos estará sujeito aos desenhos da natureza uma vez ou outra. 

Q - Mythi, ultimamente estou vendo Obama mais relaxado, ansioso para fugir da Casa Branca, você pode ver isso 

em seu rosto, em sua imitação, tudo. Você pode ver que ele não acredita no que está dizendo. A partir desse 

pensamento, uma pergunta para Mythi surgiu. Caro Mythi, diga-nos quem está acima do presidente dos EUA e, 

por favor, você pode ser explícito e apontar para o topo. Nomes, sobrenomes, empresas ou instituições, por favor. 

Urosh, sua política elitista é extremamente bizarra. Mesmo as pessoas que conhecem os fatos da corrupção 

abertamente não tomam nenhuma iniciativa enérgica para mudar o curso de seu destino. Suas elites pretendem 

mudar os bonecos para fazer as pessoas pensarem que o destino pode mudar, mas tudo estará nas mesmas mãos 

de antes. Os coreligionistas corruptos pretendem escapar com boa quantidade de recursos "coletados" 

ilicitamente e o futuro ex-presidente sabe que ele viverá como um nababo pelo resto da vida ... ele fica aliviado 

com a demissão e não se importa com nada o que vem depois, porque o futuro dos governados nunca estava 

realmente em suas mãos. A única maneira de se livrar de seus elitistas é cortá-lo pela raiz ... fato que está se 

movendo rapidamente para ele. Eu acho que fui claro mesmo sem nomear nomes diretamente. 

Q - Mythi, que tipo de relação temos com nossos nomes? Como a escolha do nome afeta as relações com outras 

pessoas que levam o mesmo nome, é pura coincidência ou há envolvimentos mais profundos em uma base 

espiritual com os que escolhemos conhecer em uma vida? Às vezes, os nomes são algo como chaves para lembrar 

coisas que queremos ou precisamos lembrar de nossas vidas passadas? 

- Andri, os nomes pessoais não fazem diferença, são escolhas aleatórias dos pais e não tem relação explícita com 

nenhum outro fato. Alguns fatos são totalmente aleatórios e, especificamente, os nomes dos casos não têm 

conexão com os mesmos nomes ou opções de pré-nascimento. 

Q - Mythi, se as mudanças acontecerem daqui a muitos anos, como podemos ajudar? Muito provavelmente todos 

os que se inscreveram como voluntários já estarão mortos. 

- Elena, o fato de você ser voluntário em sua "defesa civil" não significa que você deseja que haja uma catástrofe 

para que possa ser útil, certo? Acredito que voluntário significa "estar pronto" para ajudar a implementar as 

mudanças necessárias para a integração de sua sociedade com as novas realidades. Independentemente de 

religiões, línguas, grupos étnicos, esse grupo representa principalmente a raça do planeta Terra como uma raça 

única, todos irmãos e focados nos mesmos anseios. O tempo é muito relativo, se eu dissesse que todos vocês 

estariam ativos amanhã, isso geraria grande ansiedade e poderia atrapalhar a sequência do trabalho, não se 

concentre no tempo, se concentre em fazer parte dessa nova conscientização. Se você for chamado para ajudar 

com 90 anos de idade e em cadeira de rodas, verifique se não precisa mais da cadeira de rodas e sinta como se 

tivesse 20 anos novamente. Tudo é feito muito melhor do que você pensa. 
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Q - Mythi, eu sei que sou chato, mas estou farto desses vídeos de Willcock e Correy, falando sobre o comando 

Solar Warden Space, a capacidade interestelar dos EUA e assim por diante. Você esclareceu uma vez, pode fazê-lo 

novamente, porque surgiram tantas novas reivindicações que acho que nossos membros precisam da palavra de 

você para dizer a eles o que é verdade e o que não é dessa frota estelar. 

- Urosh, apesar de as elites terem alcançado algum progresso em algumas áreas com dicas dadas por cientistas 

reptilianos, ainda é impossível qualquer tentativa de atravessar o campo de energia Van Allen e sobreviver sem a 

proteção de um campo de força adequado. Esses campos de força são gerados quânticos e esta é uma tecnologia 

que ainda está longe de ser alcançada para você efetivamente. Os cientistas reptilianos que deram algumas dicas, 

sabem até onde podem ir para não cair na Comunidade Galáctica, de modo que qualquer ajuda nessa direção virá 

deles. Dito isto, posso garantir que não há "Comando Espacial Solar Warden" e muito menos naves espaciais 

fabricadas na Terra com capacidade interestelar. A única coisa que realmente existe no espaço são as estações 

espaciais que se multiplicam e o lixo despejado pelos militares de suas elites. 

Q - Mythi, o que está acontecendo em Marte agora? Os russos estão participando da colonização de Marte de 

alguma forma, por favor? Muito se falou sobre futuras viagens a Marte hoje em dia, quase como se o INASA e os 

que controlam a colônia considerassem a divulgação de que Marte é habitado pela colônia Reptiliana / 

Humanóide. Você poderia nos dar uma atualização atual sobre a população e o progresso lá? As elites estão 

progredindo com suas colheitas não transgênicas e um ambiente ideal para cidadãos saudáveis? Você sabe se o 

relacionamento com seus companheiros, os reptilianos, é agradável ou como está indo? Eles continuam o 

capitalismo para o seu sistema? Qualquer notícia seria apreciada. Eu tenho que admitir que fiquei feliz sabendo 

que os reptilianos estão lá e espero que não estejam causando problemas com o planeta Tiamat. s recém-

desenvolvido colônia de nível 1! Além disso, as elites já estão lá? 

- Tania e Cathe, vamos por partes; não os russos ou chineses estão participando deste acordo, apenas elementos 

cuidadosamente selecionados para suas elites. Trabalhadores em áreas importantes de outras etnias foram 

transferidos para lá com passagem de ida e submetidos a esterilização para que não pudessem se reproduzir 

localmente. Atualmente, de acordo com os dados da Chithoks, eles estão perto de atingir 30.000 humanos vivendo 

e trabalhando lá. Culturas e gado estão indo muito bem lá, ajudando muito no equilíbrio atmosférico e mantendo 

muito mais definidas as estações das chuvas regionalmente. Atualmente, com pouca adaptação, qualquer pessoa 

pode respirar livremente na atmosfera marciana. O relacionamento com os reptilianos é bom, eles têm áreas 

adaptadas à população humana e áreas aos reptilianos nas cidades que construíram, mas todas se movem 

livremente sem problemas. A economia lá é baseada em um sistema de crédito, não há bancos ou dinheiro, então 

tudo é controlado pelo sistema de créditos. Esses créditos são cumulativos se você não usar todos os seus créditos 

durante o período em que estes se acumularem no próximo período. Se você deseja emprestar créditos para um 

amigo, também pode transferir sem problemas. Sim, as elites têm luxuosas instalações especiais em bairros 

próprios, todos bem planejados e executados. Certamente será o endereço oficial de suas elites, para que todas 

sejam transferidas para lá, conforme planejado. as elites têm luxuosas instalações especiais em bairros próprios, 

todos bem planejados e executados. Certamente será o endereço oficial de suas elites, para que todas sejam 

transferidas para lá, conforme planejado. as elites têm luxuosas instalações especiais em bairros próprios, todos 

bem planejados e executados. Certamente será o endereço oficial de suas elites, para que todas sejam 

transferidas para lá, conforme planejado. 

Q - Mythi, por que o CG não se revelou ao mundo inteiro e permitiu que os terráqueos decidissem pela integração 

com o CG? Desde que nossa conversa começou há mais de 6 anos, você declarou que mais mundos de nível 1 

foram contatados e recebidos no CG. Acho extremamente interessante que alguns líderes corruptos da Terra 

estejam impedindo toda uma civilização galáctica avançada de se apresentar a 8 bilhões de pessoas. 

Jerry, como dizem seus filósofos "paciência é uma virtude". Se agora você não entende o procedimento da 

Comunidade Galáctica certamente um dia entenderá. A colônia terá que estar no ponto certo de equilíbrio para 

que um contato aberto aconteça e obtenha o resultado esperado desse tipo de interação. 
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Q - Mythi, falando sobre eventos atuais, várias famílias, amigos e eu estamos sonhando com os mesmos prédios 

enormes cheios de dormitórios, quiosques de comida, salas de ginástica e salas enormes que diminuem o 

tamanho de muitos prédios da Terra encontrados dentro deste enorme complexo de construção. Vimos raças 

diferentes morando nesses dormitórios e, a certa altura, fomos autorizados a visitar dentro desses grandes 

apartamentos. O que estamos vendo nesses sonhos compartilhados? 

- Jerry, nestes tempos em que você está vivendo muito pode ser visto na forma de intuições. O que você pode estar 

sentindo é uma espécie de post sobre a integração entre raças, que acontece em novas colônias e finalmente se 

junta à Comunidade Galáctica. Muitas raças virão para ajudar com técnicas e novos procedimentos para o 

desenvolvimento e equilíbrio das comunidades e a natureza do planeta. A fase de coexistência pacífica será 

finalmente iniciada. 

Q - Mythi, eu vim a este mundo com conhecimento técnico de uma vida anterior do que parecia ser um mundo 

não-Terra e uma aptidão para ensiná-los. Sei que não sou Viktor Schauberger, mas estou errado por ajudar essa 

sociedade com minhas ofertas de avanços tecnológicos para obter ganhos financeiros? À luz de colaboradores 

anteriores, como Tesla e Einstein, eles estavam errados ao capitalizar seus conhecimentos que trouxeram das 

Plêiades? 

- Jerry, você vive e sobrevive no planeta Terra, então você tem que pagar para viver, comer, beber, comunicar e 

medicar. Nesse caso, ser pago pelo ensino é uma conseqüência do sistema imposto a você, então a pergunta é 

respondida. 

Q - Mythi, se um de nossos "amigos" for capturado, eles não poderão usar "outros métodos" para escapar ou, 

devido à natureza do encarceramento, terão que "seguir as regras e costumes locais". Todas as histórias 

verdadeiras de amigos do espaço que se encontravam nessa posição expiraram ou esperaram algum tipo de troca 

quando obviamente poderiam participar de uma rápida transferência de transporte de "remolecularização"? 

- Jeffery, o processo de remoção de uma máquina ou dispositivo é diferente, paredes, pisos e tetos são quebrados 

pelo deslocamento. Um corpo vivo é diferente, a detecção de uma máquina ou dispositivo é feita através de sua 

composição molecular, um ser vivo é detectado por sua única frequência e, nesse caso, quando estão em cativeiro, 

são colocados em locais sob fortes campos eletromagnéticos para impedir o rastreamento . Se eles estão mortos, 

suas frequências deixam de existir e, portanto, não são mais rastreáveis. 

Q - Mythi, na reunião 43, você mencionou que 60% do "nível um" da população estaria na América e na Europa e 

o restante espalhado em outras áreas do planeta. Minha pergunta é se, desde então, mudou alguma coisa. 

- Carlos pergunta interessante. Quando mencionei esses números, há cinco anos, o "nível zero mais + níveis um" 

correspondia a 10,15% da população mundial. Na época, a distribuição estava nas porcentagens descritas para a 

época. Agora, com o número já em torno de 34,8% Atualmente, esses 35% são divididos em 41% para a América e 

a Europa e 59% para o restante dos grupos étnicos do planeta. Aparentemente, o que aconteceu foi o aumento do 

acesso a informações que poderiam ajudar na integração de muitos grupos étnicos presos em suas regionalidades 

religiosas e hoje já entraram em um estado maior de conscientização global. 

- Fiquem bem e saudáveis todos vocês, meus amigos! Vejo você na próxima reunião! 

 

 

 

 

Vídeo 147 
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Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e sete - 7 de dezembro de 2016. 
 

Mitos palavras: 

- Meus amigos, desculpe pela demora em parar para responder às suas perguntas. Temos estado ocupados 

ajudando os Arcturianos a mudar todo um complexo base e a comunidade de 12.000 pessoas no fundo do oceano 

entre a Austrália e a Antártica, zona tectônica que está se tornando altamente instável em relação à Austrália e 

culminando com o vulcão chamado por você no Monte Erebus, que já está sentindo a estresse de falha tectônica. 

Ok, agora vamos responder às perguntas. 

Q - Olá Mythi, minha pergunta é sobre os diferentes universos com suas dimensões correspondentes, com base 

nos vídeos anteriores como tópicos de “Universos Paralelos”, “A 3ª dimensão é muito mais densa que a 4ª 

dimensão” e “Limbus”. Você pode elaborar esse conceito para nós e pode mostrar o melhor diagrama para ele? 

- Jay, em uma explicação simples, os universos paralelos são como lagos de tamanhos diferentes, situados no 

mesmo nível do plano da terceira dimensão (onde estão todos os universos 3D) e separados um do outro por uma 

pequena rede de canais (Black Holes), interligar tudo para que o nível do menor ao maior permaneça equilibrado. 

Esse mesmo conceito funciona igualmente para a quarta dimensão e seus subníveis. Em relação aos níveis de 

densidade de matéria encontrados nas terceira e quarta dimensões, a terceira é um nível de matéria física básica 

com nuances quânticas entre seus diferentes níveis, pois a quarta dimensão é matéria quântica pura em todos os 

subníveis. Veja bem, a matéria quântica pode emular qualquer outra matéria básica da terceira dimensão, ou 

seja, você pode experimentar ambientes ou sensações idênticas àquelas percebidas por seus sentidos na terceira 

dimensão, se o evento estiver programado para ser assim. Eu sei que é bizarro de entender, mas é como um dos 

seus programas mais avançados com o poder de imitar outros mais básicos. 

Q - Mythi, após o primeiro contato, quais são as suas expectativas para a nova colônia no primeiro ano? A 

primeira década? Os primeiros 100 anos? Quais serão as nossas responsabilidades? Alguns de nós se perguntam 

sobre trabalho, emprego e até dinheiro. Tais conceitos, como carreiras e remuneração, serão importantes nos 

próximos anos? 

- Jerry, nos primeiros anos haverá uma adaptação gradual às novas realidades tecnológicas que podem gerar uma 

nova postura social. Inicialmente, nessas primeiras décadas, muito terá que ser feito, os sistemas de crédito e 

dívida devem continuar melhorando ao longo das décadas. Haverá a necessidade de profissionais bem 

qualificados em algumas áreas e dedicados menos qualificados em outras. Todos terão sua devida importância no 

processo da nova formação social e, é claro, haverá aqueles que terão mais créditos do que outros em uma escala 

justa, para que ninguém no planeta deixe de ter todas as suas necessidades básicas garantidas por um vida 

agradável e decente. Com o desenvolvimento social, acesso adequado à informação e treinamento profissional, 

gradualmente, a mão-de-obra menos qualificada será substituída por unidades biomecânicas nas áreas agrícolas, 

serviços de mineração e manutenção geral e limpeza. A partir daí, você está se aproximando do nível dois. 

Q - Mythi, Mantuk foi visitado por seres de nível 10, e se sim, eles ofereceram alguma nova iluminação? Qual é o 

nível mais alto que você já conheceu? O que você disse para ele ou ela? Qual foi a resposta deles? 

- Jerry, os níveis nove e dez são seres dedicados ao equilíbrio e criação de novos sistemas estelares, interação entre 

universos, entre outras funções fora do nosso alcance. Eles não visitam planetas, eles os criam. O nível oito, como 

os krulianos, são mais interativos conosco, do nível zero ao nível oito, e eles podem falar sobre assuntos 

relacionados ao que fazem, mas não discutirão conceitos que não dependem da ativação do interlocutor pelo 

cérebro. Você não precisa dizer nada a eles, eles sabem exatamente o que você está pensando e todas as dúvidas 

inerentes à sua ativação cerebral específica. Certifique-se de que eles sempre lhe darão uma resposta mental que 

corresponderá às suas expectativas. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=roxx9NqQHSk
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Q - Mythi, são as mudanças tectônicas e a expansão planetária que levam as pessoas a serem mais voláteis 

emocionalmente do que em épocas anteriores décadas atrás. As pessoas parecem, mesmo aqui no canal, ser 

muito mais intransigentes e argumentativas do que antes na minha vida. 

- Thomas, qualquer modificação física no planeta ou no sistema solar que o abriga, altera o ponto de referência na 

freqüência de batimentos do cérebro daqueles que estão sujeitos a essas mudanças. Esse rearranjo do planeta, 

que será mantido pelos próximos milênios, está servindo como ativador para aqueles que entraram em um estado 

de marasmo condicionado pela vida cotidiana de um período anterior. Mais e mais pessoas estão acordando para 

novas realidades e duvido que você não tenha notado que nos últimos anos a sociedade está começando a reagir 

como nunca antes visto. Um bom sinal. 

Q - Mythi, qual é a fonte dos misteriosos raios-X ao redor da Terra?  

- Rowena, não há nada de misterioso nisso, a fonte de raios-X como você os chama, foi desencadeada pelas 

experiências militares de seu próprio governo quando explodiram artefatos atômicos na região do cinturão de Van 

Allen para tentar dissipá-lo parcialmente. Como eles sabem, isso causou mais danos do que solução ao incorporar 

um nível radioativo no cinto. É apenas "misterioso" porque eles não admitem essa grande estupidez ao público. 

Essa é uma das razões pelas quais qualquer material atômico é proibido de deixar a atmosfera do planeta e 

muitos artefatos ainda serão destruídos pelas sondas pleiadianas, se continuarem insistindo nisso. 

Q - Mythi, no último vídeo, conseguimos 34% de alcançar o nível um. Qual porcentagem desses 34% já é de 

pessoas no nível um e qual é a porcentagem atualmente no nível 0? 

- Arco longo, a maioria dos 34% é composta de zero mais níveis. De aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas, ± 

500 milhões já estão no nível um. 

Q - Mythi, você pode traduzir uma frase "Lei No Lor" dada a mim por um grupo pleiadiano? 

- Arco longo, esta frase não tem nenhum significado para mim. Desculpa. 

Q - Mythi, estamos questionando a postura do GC sobre a definição de genocídio. Desastres climáticos artificiais 

são planejados atos de genocídio de grupos de elite. Arma é arma, não importa de que forma, os resultados são 

claros. Manipulações farmacêuticas, OGM e geoengenharia são todos atos de despovoamento em massa. O 

exército matou tantas pessoas inocentes com esse mesmo objetivo. Você pode passar essas dúvidas para algum 

pessoal da CG que você encontra em um salão, por exemplo, e perguntar, por favor? 

- Urosh, você está pedindo isso pela falta de informações do que foi feito sem que você saiba contrariar muitas 

tentativas de despovoamento regional por suas elites. Muito mais já foi feito do que você imagina, agora está 

aguardando uma intervenção mais eficaz e direta quando julgarem apropriado. 

Q - Mythi, por que o portão hexagonal de Saturno mudou de cor? 

- Jerry, o hexágono é uma área protegida por um campo de força, dependendo das condições atmosféricas em que 

os gases reagem em contato com a energia e absorvem alguns espectros da composição da luz solar, o que faz 

com que diversas cores sejam refletidas. Outro fator é que Saturno passa por certas estações meteorológicas como 

o seu planeta, gerando espectros de cores boreais dependendo da época do ano de Saturno. 

Q - Mythi, você disse que "as estações espaciais estão se multiplicando ...", assim como a ISS e a nova chinesa, 

também outras estações espaciais com uma equipe lá em cima, o que seria muito lógico conhecer "combatentes 

da liberdade pacifistas" dos EUA? 

- Urosh, não posso entrar em detalhes por razões óbvias, mas há a sua estação espacial internacional, os chineses 

agora em construção e uma militar montada após a primeira que ainda está em operação, mas não contém armas 

nucleares. somente para rastreamento e observação com câmeras e lasers. 
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Q - Mythi, infelizmente, as mentiras são uma realidade da vida cotidiana em nossa sociedade: as pessoas estão no 

trabalho, na política, nos relacionamentos e assim por diante. Você pode nos dizer se os seres em 

desenvolvimento superior mentem um para o outro em algumas ocasiões? Talvez não mentiras maliciosas, mas 

"mentiras suaves"? Você já mentiu para nós com motivo para não nos assustar ou nos decepcionar? Obrigado. 

- Tania, o termo "mentira" ou "mentira" é usado por você pejorativamente. Quando você diz a uma criança que a 

cegonha cria bebês, é uma mentira que cabe a um cérebro despreparado entender uma explicação mais científica. 

O dia em que essa criança crescer entenderá exatamente por que você contou a história da cegonha. A mentira 

contada para tirar vantagem ou enganar alguém é um subterfúgio para aqueles que não têm respostas ou sabem 

que isso o colocaria em uma situação embaraçosa, de modo que a mentira se torna uma fraqueza de caráter da 

pessoa que a usa. Quanto a mim, não preciso mentir sobre nada, posso omitir respostas que não são convenientes 

para a situação atual ou que podem contrariar as regras de conduta determinadas pelo CG. 

Q - Mythi, você viu um crescimento nas auras de pessoas que postam aqui no chat ao longo dos anos ou é a 

mesma coisa? 

- Veja JB, não nos preocupamos em analisar auras como você imagina, a aura é pessoal. Quando nos 

comunicamos diretamente com uma pessoa, podemos perceber essa aura e o que ela nos transmite. O que você 

pode notar é que muitos de vocês estão encontrando seus pontos de equilíbrio, muitos ainda egocêntricos, outros 

são mais importantes, outros são mais inteligentes, mas em geral você mostra cada vez mais maturidade para um 

relacionamento estável com outras culturas do universo. 

Q - Mythi, onde o sistema Nibiru está localizado atualmente? e existe uma relação com a 'grande nuvem de 

energia cósmica' trazida pelo Dwarf Star System? Essa energia nos deixará quando o sistema sair? 

- Tania e Cathe, o sistema Nibiru está passando por cima de Netuno e sua passagem foi planejada para quando 

seu planeta estiver oposto ao Sol, e isso causará muito pouca influência para todos vocês. A nuvem de energia 

cósmica não tem nada a ver com o sistema Nibiru, esta nuvem é imensa e abrange vários sistemas solares desta 

região da galáxia, então deve passar no seu tempo sem grande interferência, porque a frequência do batimento 

do seu sistema já está em ajuste final pelos krulianos. 

Q - Mythi, você poderia nos dar uma atualização sobre a Antártica, por favor? O que há com todos esses políticos 

indo para lá? 

- Angelo, suas classes dominantes insistem em tentar acordos com representantes da Comunidade Galáctica na 

base antártica. Nenhum deles foi realmente levado para a base, mas fez contato em alguns pontos para 

descarregar o retorno de material alienígena, previamente combinado. Os representantes do CG são anos luz de 

qualquer tentativa mal intencionada de acordos que possam ajudar a manter os poderes dessa classe dominante 

que acabaram deixando o planeta nessas terríveis condições físicas e humanas. A última tentativa foi receber o 

mesmo tipo de tecnologia defensiva que eles acreditam que o "outro lado" recebeu, mas se algum acordo foi feito 

nessa direção, não será discutido com mais ninguém no planeta. As regras impostas pelo CG são cada vez mais 

claras e, se a classe dominante resolver "minar" Se o planeta se refugiar na colônia de Marte como pretendiam, 

eles já foram instruídos de que, nesse caso, serão extraditados de volta à Terra para um julgamento merecido. Um 

conselho regional de CG já julgou essa causa e determinou as diretrizes a serem adotadas. Suas elites estão 

ficando presas, por esse motivo as várias viagens para tentar acordos que não produzirão nenhum resultado 

prático para elas. 

- Uma temporada de férias próspera e feliz para todos vocês. 

Vídeo 148 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e oitavo - 8 de janeiro de 2017. 
 

Mitos palavras: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=xIo8K0ggAos


 
419 

- Olá meus amigos! Observamos as celebrações de fim de ano enquanto você as celebra e muitas luzes e boas 

vibrações foram vistas na sequência durante as 24 horas da passagem. Muito interessante como sempre. 

- Alguns dos naves da nossa frota não estavam aqui, incluindo o meu, mas acredito que há notícias interessantes 

para você. 

- Estávamos em Marte, havia uma antiga base de extração que não era usada há anos, pertencente ao consórcio 

Camelopardalis usado uma vez por Chitoks, que foi oficialmente assumido por Mantuk depois que a inauguração 

foi oficializada pela CG há quase um mês. Estamos atualizando instalações de várias milhas de tamanho e 

aproveitando os equipamentos de geração e manutenção existentes. O trabalho ainda não está completo, mas 

agora é tudo uma questão de adaptação e acabamento. Esta será a segunda instalação oficial de Mantuk em seu 

sistema solar, sendo a primeira a estação científica de Plutão. 

- Esta base pode acomodar até 5.000 pessoas confortavelmente. Será um excelente ponto de encontro para os 

naves da frota e permitirá a observação contínua do desenvolvimento das "outras colônias" instaladas no planeta. 

Temos o visto oficial de instalação fornecido pelo CG regional, mas não instalaremos nenhum tipo de colonização, 

apenas manteremos a base por tempo indeterminado. Eu acredito que esta é uma abordagem boa e definitiva 

para o povo de Mantuk com os amigos da Terra. 

Agora seu Questões: 

Q - Mythi, como você mede partículas quânticas? Que analogias naturais você pode nos dar para iniciar a criação 

de um aparato básico para nos ajudar a começar a ver partículas quânticas? Começamos a observar o 

comportamento bruto do comportamento de qubit em nossos computadores quânticos; no entanto, apenas 

observamos os efeitos vibratórios quânticos em um átomo preso magneticamente, e não em partículas quânticas 

reais. Este é um tópico de pesquisa pessoal meu, pois este é meu campo de estudo como cientista de dados e de 

computadores. 

- Jerry, você não poderá "medir" partículas quânticas pelos seus métodos científicos porque elas não são 

partículas, mas energia em um quinto estado da matéria. Essa energia pode alterar mecanicamente o 

comportamento de outras "partículas atômicas não quânticas". Por ser energia, pode agir como foi programado 

ou ser "influenciado" pelas emanações da energia do cérebro para interagir com a matéria física, de modo que 

possa ditar o comportamento dessa matéria, dependendo do contexto do momento. O contexto do "computador 

quântico" que você tenta desenvolver funciona com algumas teorias interessantes, mas como analogia, é como se 

você usasse um rolo compressor para remover o suco de uma laranja, ou seja, usando programação quântica real, 

a laranja se espremerá sozinha no seu vidro. 

Q - Mythi, a proporção entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo é um indicador de inteligência? A 

'dificuldade de aprendizagem' daqueles com síndrome de down está relacionada a esse fato? Eles parecem ser um 

povo geralmente feliz e, como você disse no desenvolvimento harmonioso. Parece que talvez uma característica 

ainda mais importante sejam os pensamentos sinceros? Ser destemido, compassivo e conectado ao coração no 

que pensamos ser importante em nosso desenvolvimento? 

- Não Michael, não há indicador de inteligência baseado na relação física do tamanho do cérebro. Um Chitok tem 

um cérebro 20 vezes menor que o seu, mas um QI de pelo menos o dobro do seu. O que torna um cérebro mais 

funcional é a ativação menor ou maior. No caso dos Downs, a ativação é gradual e sem interferências externas, 

apenas com o desenvolvimento que eles podem absorver de geração em geração. É uma raça humanóide que está 

sendo mantida na sequência do desenvolvimento absolutamente natural. 

Q - Mythi, muitos mosteiros foram construídos muito longe do desenvolvimento futuro e essa "poluição" 

eletromagnética dificulta nossa capacidade de concentração e contemplação. Nossa tecnologia sem fio interfere 

em nossas habilidades psíquicas? Os telefones celulares e outros dispositivos dificultam as habilidades telepáticas. 

Existem riscos à saúde associados a estar perto de telefones celulares, torres de celular, medidores inteligentes, 
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roteadores Wi-Fi ... ou a radiação eletromagnética precisa estar em potências e frequências mais altas para causar 

problemas físicos? 

- Michael, o cérebro de qualquer ser vivo (incluindo insetos) possui um sistema de barramento de frequência 

"embutido", ou seja, barra qualquer frequência prejudicial ao ponto em que se aproxima das vibrações quânticas 

que o fazem funcionar. As frequências emitidas pelos seus aparelhos, torres, etc ... não interferem diretamente 

com o cérebro, mas se emitidas com grande potência, podem causar alterações vibracionais no nível celular, como 

um microondas usado para aquecer os alimentos. As habilidades telepáticas são baseadas em outros tipos de 

energia já existentes na área da física quântica, e essa energia é totalmente imune a influências eletromagnéticas 

externas. 

Q - Mythi, as opiniões dos terráqueos sobre o procedimento da eutanásia diferem. é difícil julgar, acho que 

ninguém pode decidir, a menos que se encontre em situação semelhante. Você pode nos dizer a opinião dos 

alienígenas sobre esse "tratamento"? Eles consideram esse método humano ou bárbaro? Além disso, na maioria 

dos casos, os próprios pacientes assinam o contrato para terminar sua vida. Eles são tratados como suicidas na 4ª 

dimensão e renascem em uma sociedade de nível inferior? A mesma pergunta sobre os médicos, realizando o 

procedimento - eles são considerados auxiliares ou assassinos de sangue frio no quarto dia? Obrigado. 

- Tania, tudo depende das condições locais. Se você tiver os recursos de cura disponíveis, seria totalmente ilógico 

interromper uma vida, mas se esses recursos não existirem, a descontinuidade do sofrimento é interpretada como 

o último remédio a ser administrado. As pessoas que assinarem autorização para desligar dispositivos ou serem 

eliminadas receberão os resultados em suas auras de acordo com a intenção real desse ato; se for suicida, as 

características da aura serão afetadas e quando reencarnadas irão para onde a frequência de sua aura é 

compatível automaticamente (como sempre, sem julgamentos ou juízes). Se você sabe que o sofrimento desse ser 

será em vão porque a cura é impossível, a ajuda no desapego físico pode ser necessária e aplicável. Outro caso é 

quando a morte cerebral é realmente detectada, significa que a energia quântica que ocupava aquele recinto não 

está mais lá e apenas os instrumentos continuarão mantendo o envelope funcionando. Nesse caso, também não 

há lógica em manter esse processo. 

Q - Mythi, como a programação mental ocorre em um nível quântico? O que é o campo quântico feito de 

partículas, ondas, forças? Quão? 

- Manu, como já expliquei, a programação mental do material físico depende apenas do desenvolvimento do 

cérebro que permite a emissão dessas frequências de energia quântica sobre o assunto em questão. Energia 

quântica é energia vibracional em um estágio muito além do que você imagina neste momento da sua ciência. 

Q - Mythi, os bósons (transportadores de força) são feitos de matéria escura e os férmions (transportadores de 

massa) NÃO? Quão? Existe alguma relação entre o modelo padrão e a supersimetria? Quão? 

- Manu, o que você chama de "bósons e férmions" são "farinha da mesma bolsa". Alguns são farinha, outros são o 

espaço entre as partículas de farinha, os dois juntos enchem o saco de farinha. Você continua analisando o 

comportamento das partículas físicas no espaço-tempo, como uma tentativa de entender a matéria em um quinto 

estado, sem nenhuma partícula. Não há relação de simetrias quando você pode alterar a interação de incontáveis 

milhões de maneiras; tudo depende do efeito comportamental da matéria para o fim desejado. 

Q - Caro Mythi, temos H2O que é água, em seu mundo você tem uma tabela semelhante à tabela do sistema 

periódico de Mendeleev (se sim, como você chama) e quantos elementos químicos você possui, e o que é água na 

sua mesa química? Obrigado! 

- Tati, suas tabelas levam em consideração as composições moleculares de elementos estáveis que existem no 

estado natural e outras estabilizadas em laboratórios, totalizando 111 efetivamente registrados, no nosso caso, 

temos 320 composições estáveis registradas da mesma maneira. As fórmulas moleculares dos elementos que você 
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registrou são as mesmas em qualquer região do universo; portanto, água é água com a mesma formulação 

molecular. 

Q - Mythi, qual é a qualidade, tamanho e forma das informações escritas e armazenadas em sua menor dimensão, 

em termos quânticos? Na computação, as informações são armazenadas em bits, com a forma e o tamanho de um 

elétron a cada bit (01010101). Mas como é isso em termos de código genético e código de energia. Qual o 

tamanho, forma, peso e qualidade que possui? 

- Manu, esqueça tamanho, massa e peso ao falar quanticamente. Quanto pesa uma ideia? Qual é o volume de 

uma intenção? Como medir o tamanho de um testamento? Quando você puder imaginar respostas para essas 

perguntas, estará começando a usar e entender a energia quântica. 

Q - Mythi, sem ofensas, mas você poderia ser mais específico sobre as diferentes alianças e hierarquias dos 

amigos do espaço? Como o povo terráqueo aprendeu e ainda está aprendendo à custa da liberdade o custo de sua 

auto-escravização dos mestres "escolhidos" envolvidos em conflitos de interesses com as empresas, você poderia 

esclarecer os conflitos de interesses das raças entre os CGs, onde as empresas parecem ter ganho imenso poder? 

- DYves, sem ofensa! Você pensa com o cérebro formatado pelos seus modelos socioeconômicos atuais. Quando 

uma cultura atinge o nível um e vai para uma Comunidade regional Galáctica, começa a interagir com membros 

de nível um ou superior, ou seja, boas pessoas. A diferença entre autoindulgência e trabalhar com prazer para o 

bem de todos faz com que as grandes corporações possam ser de utilidade pública para uma ou milhares de raças 

sem distinção ou favoritismo. Eu sei que é difícil entender, mas quando você entende que para se sentir bem, 

precisa saber que os outros que dependem de você estão bem, então você entenderá o caminho para sociedades 

justas e focadas no desenvolvimento conjunto. 

Q - Mythi, lembrar o que você disse sobre antecipar nossas palavras e ações antes mesmo de as dizermos ou 

fazermos foi verificado pelo neurocientista da computação Dr. Jonathan Cohen e Intel Corporation. Eles 

desenvolveram uma tecnologia que pode ler mentes e ver frases sendo formuladas dez segundos antes de se 

tornarem palavras verbais. No nível 5, você "vê" nossa formulação de nossos pensamentos dentro de nossos 

cérebros? Há mais na sua explicação anterior? 

Jerry, não há muito a acrescentar. Como eu disse anteriormente, somos "mais rápidos" do que você, enquanto 

você serve a comida que já terminamos a sobremesa. Quando o cérebro formula uma missão, ele revisa 

automaticamente essa pergunta antes de enviá-la para as cordas vocais, mas ele já a fez bem antes e, olhando 

para você, sabemos o que você vai perguntar antes de falar. Mesmo se você não falar, é possível perceber o que 

você está disposto a falar. Mas isso só acontece quando estamos cara a cara em uma conversa direta; não 

podemos saber o que uma pessoa que não está falando especificamente conosco está pensando. 

Q - Mythi, a proporção áurea (sequência de Fibonacci) é uma taxa de expansão padrão de todos os Universos 3D 

que garante beleza e variedade? A proporção 1: 1 • 618 ... 

- Gregory, não há relação constante de expansão com nenhum universo, as expansões dependem das 

necessidades de mais ou menos dos universos adjascentes que mantêm relação permanente de equilíbrio com a 

nossa. Digamos que não seja uma regra fixa, nem aritmética nem logarítmica, é um tanto aleatória, dependendo 

da estabilização das instabilidades dos universos relacionados. A sequência de Fibonacci é muito compatível com 

uma sequência inteira geometricamente representativa de movimentos de rotação orbitais espaciais, mas na 

verdade não determina um coeficiente de expansão. 

Q - Mythi, no século XII, duas crianças verdes foram encontradas por moradores de Woolpit, na Inglaterra. Existe 

tal raça entre aqueles que vivem no subsolo ou debaixo dos oceanos? As mais de 7 bilhões de pessoas na Terra 

incluem as sociedades subterrâneas que você mencionou, ou a população real é muito maior devido a essas 

culturas? Qual é a verdadeira população atual, dadas essas outras sociedades que ainda não conhecemos? 
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- Eu nunca mencionei raças que vivem no subsolo, mas nos oceanos. Não há raças vivendo no subsolo em suas 

áreas continentais. Essas crianças verdes que você mencionou não correspondem a nenhuma raça que estava aqui 

no momento mencionado, então não posso julgar a verdade dessa história. As populações de diferentes origens 

que vivem isoladas aqui no planeta não passam de 5 milhões, ou seja, quase nada representa nos números atuais 

da população. 

Q - Mythi, em 8 de dezembro de 2016, havia uma misteriosa vibração / sinal / frequência / pulso sendo detectada 

em todo o mundo, parecendo um terremoto clássico ... mas não há terremoto no momento do evento com 

duração em alguns casos por mais de uma hora. Você pode nos dizer o que causou isso? 

- Tami, essas são configurações do próprio planeta, estão rangendo configurações que reverberam no campo 

geomagnético. Seus cientistas nunca testemunharam um aumento de 5% nas regiões tectônicas, portanto isso 

será um mistério até que eles vinculem os fatos. 

Q - Mythi, você sorri? Havia um pouco de emoção em uma imagem de você sorrindo. Isso é um costume da sua 

raça? 

- Amigos, o sorriso é um dos sinais de comunicação com um sentido universal: expressa alegria, felicidade, 

carinho, bondade, flerte e zombaria. Rir é uma coisa, sorrir é outra. Sim, claro que sorrimos, mas o que você não 

sabe é que o sorriso apresentado por você mostrando dentes vem da origem aborígine dos humanóides. Mostrar 

os dentes no sorriso foi um fator demonstrativo da idade saudável para se reproduzir e se impor socialmente. Nas 

raças mais distantes do aborígene, o sorriso se torna uma expressão facial sem a necessidade de mostrar os 

dentes. 

- Amigos, espero ficar mais vezes aqui depois de todo o trabalho realizado na nova base de Marte. Fiquem bem 

todos vocês! 

 

Vídeo 149 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e quarenta e nove - 11 de fevereiro de 2017. 
 

Q - Mythi, qual é o progresso na nova base de Marte? 

- Urosh, a razão pela qual adiamos nossa conversa foi precisamente causada por modificações feitas na base e 

novos equipamentos que foram transferidos para Plutão. Passei algum tempo em Mantuk para organizar coisas 

pessoais e agora voltei. 

Q - Mito, eu gostaria de ouvir uma atualização geral do nosso sistema e status do planeta, pois muitos membros 

perguntam repetidamente o seguinte: O que está acontecendo com Vênus, por que mais brilhante, o que significa 

essa onda gravitacional que vimos?  

- Urosh, em relação a Vênus, CG está correndo para preparar o planeta e eles estão ocupados lá. O aumento do 

brilho se deve ao fato de Vênus ser alimentada por novos gases em sua atmosfera para preparar o planeta para 

receber animais e plantas. A mudança gradual da órbita para a nova zona usando ondas de tração gravitacional 

também contribui para o aumento do brilho. 

Q - Mythi, onde está Nibiru, se aproximando ou indo embora? Não está claro. O que significam as anomalias de 

radiação na Terra, sua origem e conseqüências, são prejudiciais? 

- Urosh, Nibiru passa lentamente o mais longe possível da Terra no momento, sendo tratores muito lentamente 

para não causar desequilíbrio em relação aos outros trabalhos que o CG está fazendo no sistema no momento. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Tk_cWzp5d_0
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Está chegando e estará indo nos próximos meses. Sua interação com o planeta não será tão grande quanto teria 

sido se tivesse passado perto da Terra quando veio ao sistema anos atrás. 

Q - Mythi, qual é o status da mudança de pólo (magnética e crustal)? Que mudanças podemos esperar em 2017 

((inversão geológica, social, do pólo magnético, relação / contato aberto com alienígenas do espaço, etc.)? 

- Veja Urosh, o contrapeso já está longe, a Terra está cambaleando para encontrar uma nova posição, mas devido 

à sua inércia, isso pode ser adiado, mas tudo indica que este ano será um ano de muitas mudanças, climáticas, 

regionais e sociais. Se isso culminar no equilíbrio social mínimo necessário para a interferência, o contato poderá 

ocorrer dentro desse período. 

Q - Mythi, houve um número incrível de jovens aborígines canadenses cometendo suicídio nos últimos meses. 

Muitos mais estão em más condições psicológicas e estão considerando essa ação desesperada. Isso, além do 

aumento da agitação civil em erupção no mundo, tem algo a ver com as mudanças da Terra? É um campo de 

energia ou partículas solares que chegam? Esta é apenas outra forma de trigo se separando do joio? Ou há algo 

mais contribuindo para essa situação? 

- Veja Randy, nestes tempos de incerteza e alta competitividade para ganhar um lugar ao sol, não apenas entre os 

aborígines, mas em todo o planeta, essa atitude está aumentando como resultado da incerteza e insegurança 

desse período conturbado. Ao verificar o aumento de suicídios no Japão, Ásia, Oriente Médio, Europa e Américas 

como um todo, verá que essa tendência aumentou exponencialmente em todo o mundo. Como os humanos, eles 

verão essa tendência também se manifestando entre as espécies animais que, por sua vez, também estão 

estressando com condições climáticas adversas e muitas espécies preferem o suicídio coletivo porque perderam os 

sentidos migratórios de seus ancestrais. 

 

Q - Mythi, as recentes eleições nos EUA mudam a declaração sobre os governos chinês e russo mostrando suas 

garras?  

- Nenhum Johguin, os chineses ou os russos não têm preferência por CG; eles simplesmente decidiram cooperar 

para impedir que as forças econômicas atuais escravizassem todas as nações como um todo para decidir o destino 

social do planeta por si mesmas. Dependendo do curso das coisas, eles terão a possibilidade de neutralizar as 

medidas de tentativa de domínio monetário global por essas classes dominantes. 
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Q - Mythi, nossa espaçonave de observação, ou não a espaçonave, tem algo a ver com o nosso desenvolvimento, e 

há uma razão para algumas verem muitas enquanto outras não? Eu amo que você nos deu as informações sobre 

meditar com um ímã. Existe alguma outra informação que você possa compartilhar conosco para alcançar uma 

maior ativação cerebral? 

- Johguin, na realidade ver ou não ver objetos voadores geralmente depende da observação. Alguns são mais 

observadores que outros. No que diz respeito à meditação, isso também é uma questão de prática. Tente deitar-se 

e partir em partes, primeiro relaxe e pare de sentir os pés, depois suba para as pernas e assim por diante, até não 

sentir mais o corpo. Quando você relaxa dessa maneira, sua mente se dedica apenas a ela, sem outros detalhes 

para distraí-lo da concentração. 

Q - Mythi, o que é o Reiki essencial para sua eficiência? As intenções de cura do curador? Os símbolos usados para 

programar as moléculas para se comportarem de maneira específica? Os chakras equilibrados do curador? 

Simplesmente a colocação das mãos junto com as intenções? Ou está além do curador, algum tipo de energia 

externa combinada com algumas das mencionadas anteriormente? 

- José, a eficiência da ajuda direcionando as energias vibracionais está ligada à sua capacidade de transparência. 

Quanto mais se consegue desligar energicamente, mais condutivo se torna o direcionamento das energias 

cósmicas como uma antena. Para aumentar sua transparência, relaxe primeiro, tente sentir seu corpo o menor 

possível em uma posição confortável e, em seguida, use a mão sobre a pessoa para quem você deseja obter ajuda. 

Com a prática, esse processo se tornará cada vez mais simples. 

Q - Mythi é realmente esse dispositivo de energia? A Brilliant Light Power desenvolveu uma nova fonte primária 

de energia massiva, à base de plasma, não poluente e comercialmente competitiva, a partir da conversão de 

átomos de hidrogênio de moléculas de água em matéria escura, a matéria anteriormente não identificada que 

compõe a maior parte da massa do universo. 

- MGreen, todos vocês se lembram quando eu falei sobre o sistema de obtenção de energia a partir do hidrogênio 

que usamos nos velhos tempos em Mantuk em vez de petróleo? Esse sistema antigo realmente funciona e há 

milênios muitas dessas unidades em cavernas no Oriente Médio, de onde elas devem ter obtido os princípios para 

a marcação científica desse processo. Você terá que verificar se esse sistema, entre outros, será realmente 

disponibilizado à população ou se eles já estão sob o controle de sua classe econômica dominante. 

Q - Mythi, você sabe se "Skinny Bob" (visto nesta pequena filmagem de 1974 Skinny Bob Alien | RAW Leaked 

Footage ... ainda está vivo? Seria incrível saber também o nome verdadeiro dele. Envio-lhe pensamentos positivos 

onde quer que ele esteja, obrigado!  
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- Laura, essa raça de cinzas é uma raça científica da classe Mmo, eles fazem pesquisas em vários sistemas e têm 

colônias em muitos sistemas estelares. Uma dessas raças é aquela que trabalha em conjunto com os reptilianos 

justamente por serem excelentes pensadores. Atualmente, nenhum Gray é prisioneiro de seus governos; na 

verdade, eles trabalham juntos nas colônias de Marte. 

Q - Mythi, uma vez que tenhamos acesso ao banco de dados do CG, sei que só podemos acessar o que é igual ao 

nosso nível. Minha pergunta é: seremos capazes de ver / ler seus relatórios e comentários como um cientista 

comportamental sobre seus estudos de todos nós na Mãe Terra e como nosso mundo se compara a outros que 

estão se mudando para uma sociedade de nível 1? 

- Sim Tami, todas as informações sobre esta colônia estarão disponíveis, incluindo meus estudos relacionados a 

ela. Mas você teria tantas informações interessantes para pesquisar que, se você passar 100 anos, não poderá 

avançar mais do que 0,001% do banco de dados. 

Q - Você poderia desenvolver maneiras de trabalhar em equipe, para que possamos dar o exemplo e, 

eventualmente, harmonizar a nossa? Em referência à sua resposta no Vídeo 138 "Basicamente, nossa equipe tem 

como objetivo reconstruir trajetórias e reformular vidas para ter sucesso na missão em que cada uma delas 

cumpriu!" 

- DYves, o trabalho em equipe ocorre quando a oportunidade de fazer um trabalho realmente acontece. O 

importante é o trabalho em rede de indivíduos que compartilham conhecimento e tentam se harmonizar em 

objetivos comuns. Muitos de vocês demonstraram essa capacidade de harmonizar, outros são remanescentes, 

enquanto outros buscam incompatibilidades de pontos de vista para justificar suas próprias dúvidas. Porém, esse 

grupo está crescendo lenta mas firmemente conforme o esperado, gerando um resultado muito interessante como 

um grupo de interação inicial na ocasião do contato direto. 

Q - Mythi, considerando a velocidade de expansão da comunidade de CGs no banco de dados mapeado, como as 

sociedades de CG se comunicam eternamente entre si? Em todas as suas viagens vendo todos os planetas com 

raças diferentes, você já viu uma anomalia estranha que o surpreendeu? 
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- Jbharco, Jerry e DYves, todos os CGs regionais estão trabalhando com canal aberto de comunicação permanente. 

Muitas anomalias estranhas você terá a chance de ver um dia quando começar a visitar algumas civilizações 

insetóides. 

Q - Mythi, a população da Terra está em constante crescimento. Sim, todos os recém-nascidos são bebês de nível 

1, mas até que cresçam assumam o controle do planeta, 20 a 25 anos passarão no mínimo. E depois de todos 

esses anos, a população será de cerca de 10 bilhões de pessoas. Você admitiu que, com as tecnologias atuais, o 

planeta pode sustentar apenas 500 milhões de nós. O problema é que não temos as tecnologias da CG e talvez não 

as tenhamos durante as próximas décadas, então gostaria de perguntar: - Qual é a intenção da CG em relação a 

esse enorme problema global? 

Todor, acredite na natureza. A natureza se equilibra de tempos em tempos, e agora é um desses períodos de 

equilíbrio. Confie em que você nunca alcançará 10 bilhões de pessoas neste contexto. Enquanto o CG pode 

organizar sociedades com os elementos básicos da tecnologia totalmente disponíveis, o planeta começará a partir 

de aproximadamente 2,5 bilhões de seres que vivem nesta colônia já no nível um. 

Q - Mythi, os negros foram capturados e forçados a vir à terra como escravos dos reptilianos que os trouxeram. 

Como isso se encaixa na Terra sendo um planeta reformador? Como os reptilianos sabiam, ao invadir planetas, 

quem desse povo precisava de reforma? Quem lhes deu autoridade para 'ir e selecionar' pessoas que precisavam 

de reforma? Ou foi que os reptilianos trouxeram negros para a terra antes desse decreto e rotulagem da terra.Que 

fração decretou que a terra era um planeta reformador e que mais via a operação através dos tempos. 

- Gregory, quando essa parte da galáxia era uma zona desqualificada, como milhares de outras áreas ainda são, 

os reptilianos queriam estabelecer bases habitacionais aqui no planeta e, por isso, eles trouxeram aborígines 

negros para trabalhar na construção dessas instalações como bem como criar rebanhos de cabras. Não havia 

controle sobre isso naqueles tempos, e quando colônias humanóides que já haviam sido plantadas aqui relataram 

todo esse movimento reptiliano a seus mentores, houve batalhas pela expulsão de reptilianos deste planeta 

especificamente. Desde então, as várias etnias das raças negras que foram trazidas de vários lugares de Sirius 

passaram a afetar seu ciclo evolutivo aqui neste planeta, como todas as outras raças plantadas aqui por mentores 

específicos. 

Q - Mythi, obrigado por nos contar sobre leite falso e outros conselhos de saúde no passado. Por favor, em relação 

à carne e a vários produtos alimentares que compramos nos supermercados para nós e nossos animais de 

estimação, existem fontes de carne ou o que nós, terráqueos, consideraríamos aditivos alimentares grotescos 

dentro desses produtos que estão sendo mantidos ocultos ao público? 

- Degas, não analisamos todos os alimentos industrializados por você, mas usamos seu bom senso sobre tudo que 

você come, se puder. Hoje, muitas pessoas estão comendo diretamente do lixo, simplesmente para se manterem 

momentaneamente vivas. Se você tiver discernimento, verá que qualquer coisa que você possa comer não 

industrializado não irá prejudicá-lo. Nem tudo o que é industrializado é ruim, mas tente analisar os componentes 

adicionados para ver se houver elementos difíceis de identificar por pesquisas simples, geralmente são nomes 

químicos específicos que possivelmente têm uma contra-indicação ao consumo. 

 

Q - Mythi, as várias linhas de falha mais antigas do sul da Califórnia, incluindo a linha de falha de San Andreas, 

ainda são uma grande preocupação nos arranjos estimados de placas tectônicas, ou o movimento das placas até 

agora sugeriu o contrário? Entendo que as variáveis podem mudar drasticamente de um dia para o outro, então 

só pergunto se você pode me fornecer as informações atuais e sobre os explosivos colocados em nossa região 

costeira do oeste. por favor e obrigado. 

- Degas, as placas tectônicas estão se movendo, as falhas se moverão sem exceção em todo o mundo. As falhas no 

hemisfério norte do planeta serão as mais atingidas e a América do Norte começará a sentir esses movimentos 

muito em breve. Pessoalmente, não acredito que os explosivos convencionais sejam detonados, embora muitos 
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desses dispositivos já estejam inundados com água salgada como resultado da ação de sondas específicas. Seus 

militares sabem disso porque perderam a comunicação com vários deles. 

Q - Mythi, você pode explicar para nós, que problemas surgem para nós quando usamos a rede elétrica de energia 

50 ou 60 Hz de frequência? Qual frequência você usa em seus sistemas elétricos? 

- Alfonsas, o que você chama de corrente alternada não é diretamente prejudicial, embora cause um ruído em 

muitos dispositivos que podem irritar algumas pessoas sem que elas realmente percebam. Nós usamos apenas o 

que você chama de corrente contínua fornecida pela diferença de potencial constante. 

Q - Mythi, ultimamente tem havido rumores de que eles estão escavando ruínas de civilizações antigas na 

Antártica; Isso tem algum fundo real? 

- Wlad, existem várias cidades antigas enterradas no continente antártico e muitas serão vistas quando o 

continente se tornar subtropical. Seus governos estão conduzindo algumas joint ventures para explorar algumas 

das ruínas, mas nada que possa significar adquirir tecnologia, porque nada cientificamente relevante pode ser 

encontrado nesses locais. Muitos artefatos arqueológicos foram removidos da Antártida por expedições alemãs, 

americanas, britânicas, russas e australianas desde 1920 nas antigas cidades costeiras do continente, que foram 

enterradas por gelo na última afinação do eixo do planeta. O que está sendo explorado atualmente é uma das 

pirâmides construídas em uma cidade antiga que remonta à civilização da Atlântida. Esses artefatos certamente 

irão para os repositórios, pois alterariam bastante a história "já escrita", portanto, desde 1920, nada foi revelado 

ao público sobre todas as descobertas que já foram feitas. Um dia, os depósitos de suas elites e tesouros religiosos 

estarão abertos ao conhecimento público, e a história poderá ser reescrita finalmente. 

- Amigos, muitos de vocês sentiram um aumento em suas sensibilidades, alguns visualizando contatos durante o 

sono, outros vendo lugares estranhos, outros sentindo a presença de proximidade em algumas ocasiões. Nesse 

período de mudança de frequências de batida, ajustando todo o sistema para compatibilidade com o nível um que 

está se instalando, muitos de vocês começarão a sentir e perceber essas mudanças. Não fique impressionado com 

isso, porque são sintomas normais para quem acorda mais cedo do que outros. 

Fique seguro! Até a nossa próxima conversa! 

 

Vídeo 150 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta - 1 de abril de 2017. 
 

Mitos palavras: 

- Olá meus amigos, nossa frota teve que mostrar participação na implementação de várias bases que, como vocês 

sabem, estão sendo finalizadas em todos os continentes do planeta. O CB não tem muito o que falar, mas parece 

que ele também teve muitos problemas e, durante esse período, houve muitas incompatibilidades de datas em 

que poderíamos conversar. Mas parece que tudo está normalizando novamente. Agora vou responder às 

perguntas. 

Q - Mythi, você conhece a Cidade Perdida ou a Cidade Invisível de Biringan? Agradeço antecipadamente. 

(Referência:https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0) 

Jay, Kame, Lawin; Posso dizer que isso é apenas uma lenda, não há cidades "multidimensionais" nesta e em 

nenhuma outra região deste planeta. Alguém pode ter visto uma grande estalagem espacial anteriormente e 

gerou essa lenda que dura de geração em geração. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-OMAmOJk0To
https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0
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Q - Mythi: "Estamos todos na terceira dimensão e apenas temporariamente na quarta. O conhecimento e a 

experiência adquirida serão impressos no seu gene". Que tipo de conhecimento e experiência adquirida serão 

impressos em nossos genes, e como as informações impressas de nossos genes podem ir para a 4D quando o 

corpo morto permanece em 3D? A mudança de genes ocorre apenas em 4D, enquanto a frequência / vibração da 

aura ocorre em 3D? 

- Bhauli, todo o seu desenvolvimento, seja ele áurico ou científico, é diretamente registrado diretamente em sua 

consciência, que é a quarta dimensão da biomassa instalada em seu corpo físico da terceira dimensão, é o que lhe 

dá vida. Dependendo da bagagem que você desenvolver, ela estará sempre disponível para o seu "espírito" e, 

quando reencarnada, essa bagagem será adicionada aos seus genes como uma impressão da quarta na terceira 

dimensão. Portanto, as alterações genéticas criadas na terceira dimensão devem primeiro ser quanticamente 

incorporadas nos parâmetros quadridimensionais para se tornarem efetivas; portanto, as modificações genéticas 

criadas na terceira dimensão sem essa base são efêmeras e simplesmente deixam de existir no final de seu ciclo 

natural, retornando ao estado anterior original. 

Q - Mythi, o deslocamento físico do polo começou em 11 de dezembro de 2016 e até agora atingiu um 

deslocamento de 20% ou 4 graus. Nesse contexto, quando atingirá seu máximo e parará? 

- Jerry e Todor, você continua questionando previsões e datas. Primeiro, o deslocamento físico do polo não teve 

início em 11 de dezembro de 2016, sempre se movendo em relação ao eixo imaginário de rotação do planeta. O 

fato de o pólo físico ter iniciado uma migração mais acentuada, você sabe que é devido ao fato de que a crosta 

tende a se reposicionar em relação aos pólos magnéticos do núcleo. Para melhorar o nível de previsão dessas 

migrações, é necessário levar em consideração as regiões da crosta que mantêm grandes depósitos de minérios 

metálicos que também reagem diretamente com o campo geomagnético do planeta, o que implica centenas de 

variáveis. que influenciam o reposicionamento da crosta. 

Q - Mythi, você mencionou há algum tempo que nosso sol passaria por processos e emitiria um novo tipo de 

radiação desconhecida. Isso ocorreu? Estamos com sintomas de exposição? Você também pode nos atualizar 

sobre algumas das ações dos krulianos em relação ao sol? Obrigado. 

- Degas, muitos de vocês notaram mudanças no seu sol, como a emissão de uma luminosidade mais branca que a 

normal. Isso se deve ao fato de o aumento na frequência de batidas que sofreu a mudança passando o sistema 

para outro status de nível. A luz dos sóis representa a fonte da vida de seus respectivos sistemas planetários e a 

vida nos diferentes sistemas se desenvolve adaptada aos seus respectivos níveis de luminosidade e emanações 

solares. Os krulianos tentam proteger as colônias nos sistemas contra os efeitos aleatórios de seus respectivos 

sóis, o que poderia causar catástrofes e até desmatamento nas colônias implantadas nos planetas em órbita. No 

caso deste sistema, a prioridade da proteção é o seu planeta, porque é o único colonizado até então. Como outro 

planeta ' Se o sistema já está em caso de colonização como Marte e em fase de preparação como Vênus, seu 

trabalho certamente deve ter aumentado. Os Taus não precisam de proteção, mas terão que se adaptar a uma 

órbita fixa no sistema muito em breve. As imagens do poder gigante dos campos de força usados para tração do 

planeta, limpeza de gases tóxicos e preparação atmosférica em grande escala e em tempo real, você pode 

observar nessas imagens da operação de Vênus que você alcançou em seus satélites de observação. 

Principalmente Krulianos, mas também Aldebaranos e Arturianos têm equipamentos monstruosos para realizar 

grandes missões. limpeza de gases tóxicos e preparação atmosférica em grande escala e em tempo real, você 

pode observar nessas imagens da operação de Vênus que você alcançou em seus satélites de observação. 

Principalmente Krulianos, mas também Aldebaranos e Arturianos têm equipamentos monstruosos para realizar 

grandes missões. limpeza de gases tóxicos e preparação atmosférica em grande escala e em tempo real, você 

pode observar nessas imagens da operação de Vênus que você alcançou em seus satélites de observação. 

Principalmente Krulianos, mas também Aldebaranos e Arturianos têm equipamentos monstruosos para realizar 

grandes missões. 
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Q - Mythi, o que outros mundos fizeram para marcar seu dia de contato? Que celebração eles tiveram e que nome 

foi recorrente, se houver? Algum exemplo? 

- Kelly, cada corrida tem o seu jeito de marcar seus dias de comemorações, no caso do primeiro contato com raças 

interplanetárias que muitas culturas passaram a chamar naquele dia como "Dia da Ascensão", e é comemorado 

na maioria delas como "o dia que sua sociedade conseguiu merecer amizade e integração ". 

Q - Mythi, eu só quero saber qual é a diferença entre Ativação Cerebral, Ativação de DNA e Nível de Frequência. 

Quais são as relações desses 3 conceitos? Você pode elaborar para nós Mythi? Obrigado. 

- Jay, tudo está inter-relacionado, uma reação em cadeia, se você preferir. O nível de frequência favorece a 

definição do nível da sociedade que habitará um determinado planeta. A possibilidade de ativação cerebral é 

inerente ao nível de frequência fornecido pelo meio, que, por sua vez, realiza as alterações genéticas necessárias e 

acrescenta novas peculiaridades ao DNA dos nascidos nesses ambientes. 

Q - Mythi, “pessoas no fundo do mar” têm uma defesa contra infecções ou pelo menos um sistema de cura? Eles 

são avançados e existem há séculos ... que tipo de casa / abrigo eles construíram, costumes sociais, modo de vida, 

governo, sua visão de nós da terra seca ... Será que eles têm itens de decoração, como conchas, corais e artefatos 

de naves? 

- Kelly, essas raças de humanóides anfíbios não se desenvolveram muito tecnologicamente. Eles são um segmento 

de desenvolvimento muito singular, quase elementar. Eles não interagem com muita frequência, nem com os 

Arcturianos. São raças que permaneceram como seus indígenas atuais, vivendo apenas em tribos e não têm 

interesse específico em se relacionar com raças da superfície consideradas por eles agressivas e violentas. Eles 

usam ferramentas comuns, como lanças, e muitos artefatos de bronze e aço inoxidável de destroços. Eles gostam 

de muitos objetos de vidro para decoração misturados com objetos marinhos. Em vez de tecnologia, eles 

desenvolveram um sistema telepático de comunicação entre eles, com pouco ou nenhum som, eles podem 

conversar um com o outro sem nenhum problema. Eles geralmente vivem em cavernas naturais que se adaptam 

ao conforto necessário para os membros da tribo, e alguns são lugares muito bonitos. Eles mal ficam doentes e, 

quando isso acontece, as causas são a poluição dos mares por metais pesados, radiação e lixo, gentilmente 

fornecidos pelas "pessoas da superfície". 
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Q - Mythi, você pode nos dar alguns detalhes de por que Marte tem um Big Scratch que parece ter sido causado 

por um objeto muito grande? 

- Jay, a grande fenda vista em Marte foi o resultado de um evento natural. Quando Marte esfriou, o crack 

apareceu e foi parcialmente inundado com lava, há muitos milhões de anos. Se não fosse a água para cobrir seus 

oceanos, você descobriria que também existem cicatrizes muito semelhantes aqui, também causadas pela própria 

natureza do planeta. 

Q - O lançamento do foguete Space X (18 de fevereiro de 2017) foi interrompido apenas 13 segundos antes do 

lançamento e atrasado por 24 horas. Caro Mythi, podemos (Espaço X ou NASA) detectar sondas ET ?, e essa é a 

razão do atraso? Como os que desativaram o foguete Space X anterior. Como evitar a desativação se houver 

explosivos a bordo? 

- Veja Tibor, eu pessoalmente não acredito que eles arriscariam recursos para tentar transportar material que 

certamente não chegaria ao seu destino. As sondas podem ser detectadas, mas não podem ser detidas por 

qualquer coisa que seus militares possam ter; portanto, é improvável que continue tentando enganá-las. A 

maioria dessas sondas é programada pelos plêiades e funciona de acordo com as diretrizes contidas em suas 

inteligências artificiais e, dentro de suas limitações, eles podem decidir o que fazer sem que ninguém precise 

decidir por elas. A coisa mais lógica sobre esse incidente é que houve algum problema técnico que precisava de 

uma solução. 

Q - Mythi, nossos cientistas descobriram um novo sistema solar que fica a apenas 39 anos-luz de nós e possui 7 

planetas semelhantes à Terra orbitando o sol. O nome do sistema é TRAPPIST-1. Os planetas são habitáveis, se 

sim, por quais pessoas, como são e em que nível? 

- Tati e Ro, em um raio de 39 anos-luz daqui, existe um sistema muito semelhante a este que foi recentemente 

formado em terra. Sua estrela é fraca, mas será muito ativa por alguns bilhões de anos. Esses planetas foram 

colonizados por várias raças humanóides, e alguns deles estão com sociedades muito semelhantes às suas, para 

onde os níveis zero e abaixo estão sendo transferidos daqui, "por coincidência". Somente o planeta da terceira 

órbita contém uma civilização originária do nível três do Bootes Arcturus, que são os mentores do sistema. 

Q - Mythi, você pode fornecer informações sobre esses símbolos, por favor? Que civilizações as usavam? Eles 

ainda estão em uso hoje? 

 

- Yuri, milhares de naves de expedições científicas independentes circularam aqui nesses muitos milhares de anos, 

cada um com um símbolo ou com vários deles. Esses símbolos não pertencem a nenhuma frota recente que 

mantém visitas regulares ao planeta. É semelhante aos emblemas que você usa em suas missões, cada um é 
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diferente e ainda existem muitas versões paralelas para cada um deles. Se houvesse datas ou referências regionais 

para cada uma delas, elas poderiam ser identificáveis. 

Q - Mythi, espero que sua equipe saiba o quanto os apreciamos seguindo o que parece certo em seus corações e 

"dando a outra face" quando tudo isso começou. Existem outros membros da sua equipe que gostariam de se 

comunicar conosco e / ou você pode compartilhar mais alguma coisa sobre eles, como nomes e antecedentes, e 

como eles se sentem com essas comunicações em andamento todos esses anos depois? 

- Veja Shyner, outros membros da tripulação não teriam motivos plausíveis para qualquer contato. Eu escapei por 

um fio porque sou um cientista comportamental, e isso justificou tudo. Como já mencionei antes, os nomes seriam 

uma perda de tempo, porque o som seria escrito de maneira diferente em cada um dos seus dialetos e idiomas 

(até os meus). Nossa equipe é composta por 18 membros e mais dois convidados em treinamento 

esporadicamente. Temos um engenheiro, duas garotas médicas e seis operadores para controlar atividades 

externas, tudo de Mantuk, dois Renians cinzentos como nossos navegadores, dois programadores moleculares de 

Bootes, uma coordenadora de nutrição de meninas de Sirius e cinco operadores de sonda originários de colônias 

Pleiadeanas. Mas todos estão preparados com o básico dos outros posts, caso precisem substituir algum membro 

em uma situação de emergência. 

Q - Mythi, você pode confirmar a existência de uma tecnologia de viagens espaciais de algumas raças, baseada na 

expansão do espaço interatômico da nave até a distância aprox. 10.000 km entre cada átomo e, em seguida, 

concentrando-os novamente em um local de qualquer átomo disperso do nave (e tripulação, é claro). 

- Urosh, essa é uma teoria bastante bizarra. Os átomos da matéria têm uma distância mínima para manter os 

coeficientes das moléculas e isso implicaria em desmontar e remontar as moléculas e, para cada uma, haveria 

uma ótima formulação para que isso acontecesse. Imagine uma nave com todos os diferentes materiais que a 

compõem e o material biológico da tripulação ... sem mencionar todo o material externo no espaço que estaria 

interagindo com o mesmo espaço ocupado pelo processo. Nossos programadores moleculares vão se divertir com 

essa teoria, com certeza. O processo do portal é muito mais eficaz e funcional do que uma teoria de desagregação 

molecular nesse nível. O próprio sistema de teletransporte, biológico ou não, trabalha com uma teoria de 

transporte molecular semelhante aos portais, com a diferença de que eles podem ser direcionados ao elemento 

cuja assinatura foi transmitida anteriormente ao sistema. Então, como conclusão, posso dizer que nenhuma raça 

conhecida usa ou jamais pensou em usar essa teoria estranha. 

Q - Mythi, quais são os nomes de todos os mentores específicos que a Terra tem em relação à nossa população 

regional? Como estão as relações entre eles? Existe algum precedente na cooperação de raças ligadas ao "projeto 

de população cosmopolita da Terra"? Você pode nos ilustrar como serão as orientações e a integração sabendo 

que não temos uma, mas várias raças de avós? 

- Abraão, o conceito antigo de cada raça assumindo suas sementes já terminou nesta passagem para o nível um. 

Quando a Terra for admitida na Comunidade Galáctica, todas as 87 raças que formam esta unidade regional serão 

seus mentores ... todos dispostos a ajudar a sociedade deste novo planeta parceiro em sua próxima etapa de 

desenvolvimento. Nesta nova etapa, esqueça a fronteira, esqueça as etnias, todos, sem exceção, serão tratados 

como habitantes do planeta Terra sem distinção. É claro que muitas etnias terão que ser muito mais elaboradas 

do que outras, mas terão muitas madrastas se esforçando para fazer essa integração. Mesmo porque, já houve 

uma grande mistura entre muitas raças originais e agora a situação é bem diferente. Todos iguais em direitos e 

oportunidades serão o objetivo de todas as raças para os habitantes da Terra. 

- Quando alguém consegue subir um degrau, ele é capaz de ajudar os que estão no fundo a subir ... O grande erro 

gerado pelo ego a ser superado é pensar que, porque ele está no degrau acima, ele é melhor que os outros. e 

devem ditar as regras de acordo com suas próprias convicções. Não espere por mestres, seja mestre de suas 

próprias consciências. 

- Espero ver todos vocês em breve novamente! Ser seguro! 
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Vídeo 151 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e um - 30 de junho de 2017. 
 

Mitos palavras: 

- Olá amigos! Sei que demorei bastante tempo para poder conversar e conversar, mas eu estava com a CB 

algumas vezes durante esse período, pois ele também passou por um período problemático nos últimos meses. 

Muita coisa está acontecendo de maneira diferente, muito mais do que você poderia imaginar. Tivemos uma 

grande decisão do conselho de Mantuk de aprovar a implantação de uma colônia piloto no planeta Marte, ou 

seja, Marte será usado como um local cosmopolita em seu sistema solar. Transferimos muitos equipamentos e 

instalamos uma grande infra-estrutura para pessoas e naves em um local que eu possa publicar oportunamente. 

Aproximadamente 500 voluntários de Mantuk estão trabalhando lá, e outros 1.500 voluntários devem ser 

transferidos nos dias de hoje. Esta notícia foi particularmente comemorada por nossa tripulação, que será 

permanentemente alocada à frota local, com base em nossa nova primeira colônia da nossa galáxia. A boa notícia 

é que seremos oficialmente vizinhos e poderemos estar em contato permanente após a abertura de contatos 

oficiais entre seu planeta e o CG. Com essa abordagem de nossas civilizações, poderemos participar mais 

ativamente das implementações de tecnologias para este novo nível de colônia 1. 

- Seus governos e suas elites estão sob grande pressão e parecem estar se adaptando às várias demandas 

sugeridas pelo conselho deste CG regional; caso contrário, passarão de demandas para imposição forçada, o que 

levará os plêiades e os arcturianos a tomarem mais drásticas medidas. 

- Foi aprovada a implementação de um portal de transporte na Antártica, já preparando o planeta para ter seu 

próprio portal em um futuro próximo para recebimento e envio de espaçonaves e mercadorias e podem ser 

aprovados portais regionais menores, para facilitar a circulação de naves de serviço . Como você pode ver, as 

mudanças estão acontecendo e a adaptação a elas será gradual entre as várias etnias. 

 - Após uma intimação do CB, agora vou ficar um pouco para responder a algumas perguntas, vamos a elas. 

Q - Mythi, você descreve "Blue Seres" como vivendo na Aura 4D do outro planeta, de onde eles recebem almas 

que partiram para interrogar antes de voltar, descrevendo essa Aura como tendo camadas mais baixas às vezes 

"intuitivamente" acessadas por sonhadores e meditadores lúcidos em 3D . Quantas dessas camadas existem e 

quais são as regras e percepções físicas em cada uma? E o tempo? As raças de nível CG mais altas são capazes de 

se comunicar de alguma maneira com os seres azuis dos planetas em colaboração de co-evolução lá? 

- Veja DYves, esses níveis a que me referi são como se você imaginasse as camadas da sua atmosfera, os gases se 

tornam mais rarefeitos quanto mais alto você é. Não existem níveis perfeitamente definidos como limites, existe a 

densidade quântica do ambiente mais denso nas primeiras camadas e mais fluídico nas camadas superiores. Os 

acessos vistos pelos meditadores tridimensionais são freqüentemente confusos, ecos de eventos e pensamentos 

reverberando entre essas camadas. Contatos diretos com pessoas específicas, mesmo na camada mais próxima 

desta zona de quarta dimensão, são extremamente raros, pois os dois pontos de comunicação precisariam ser 

sintonizados entre si no mesmo período, uma ocorrência rara. A partir do nível 8, há possibilidades de 

comunicação com os seres azuis, mas esses contatos não têm um sentido prático real, 

Q - Mythi, tenho certeza de que eles são muito velhos e sábios, e é quase inútil medir a idade do corpo quando 

você se lembra do conhecimento acumulado de vidas passadas e só precisa se preocupar em se aposentar o nave 

quando está seriamente desatualizado. No entanto, por curiosidade, querido Mythi, aproximadamente quantos 

anos têm os membros mais antigos do CG nos anos terrestres? 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=hxWUOyOihJA
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- Shyne, a longevidade é uma opção. Se você deseja manter as velhas cicatrizes da nostalgia, pode viver 500 anos 

sem problemas. Existem antigos líderes de até 600 anos entre os conselhos de CG que optam por ficar porque são 

muito conhecidos e gastariam muito tempo se reciclando em bebês para voltar a se exercitar. 

Q - Mythi, você pode nos contar mais sobre a “Pedra Cochno”, de 5.000 anos, que contém cerca de 90 espirais e 

intenções complexas que, segundo alguns autores, representam um mapa cósmico antigo? Descoberta em 1887, a 

pedra misteriosa permaneceu enterrada por décadas para protegê-la do vandalismo.http://alien-ufo-

sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/ 

- Elvis, esses desenhos rupestres foram feitos por suas civilizações antigas que representam o registro cronológico, 

com os recursos da época, dos movimentos dos corpos celestes visíveis do seu planeta. Muitos desses esquemas 

foram feitos por seus estudiosos em momentos diferentes, alguns deles representando décadas de trabalhos 

observacionais trabalhosos. 

Q - Mythi, muitos de nós já experimentamos "visitas" de seres de origem desconhecida em nosso passado. 

Algumas experiências são diferentes, enquanto muitas outras são bastante semelhantes. Na minha experiência, o 

ser parecia uma massa escura e ondulante de energia. Você pode explicar o que as pessoas, como na minha 

experiência, estão vendo? Como são realizadas essas visitas? Eles separam sua energia quântica do corpo e a 

visitam dessa maneira? Ou existe algum outro método que não conseguimos entender? 

- Shyne, as sondas de identificação, análise e observação podem ser vistas de diferentes maneiras, depende 

apenas da sensibilidade momentânea do observador. Às vezes, em casos específicos de experiências controladas 

com alguns escolhidos, você pode observar várias formas humanóides, dependendo do seu nível de percepção, 

porque elas normalmente usam técnicas de invisibilidade. Alguns de vocês podem sentir esses humanóides mesmo 

que sejam quase imperceptíveis e, com o tempo, podem ser vistos de maneira cada vez mais clara, desde que não 

haja medo ou grande ansiedade envolvidos no processo. Às vezes, hologramas interativos são usados, que podem 

tocar ver e cheirar o ambiente como se fosse o operador pessoalmente. Esses hologramas são formados por 

moléculas atuantes e, portanto, têm um componente quadridimensional que é "massa". 

Q - Mythi, você mencionou que seu planeta natal usa corrente contínua. Como é gerado? Você usa a diferença de 

potencial entre sua ionosfera e o planeta ou algum tipo de gerador quântico? Como é distribuído de onde a 

corrente é produzida? Pelo ar ou algum tipo de fio de liga que tem resistência zero? Ou as unidades são pequenas 

e localizadas no local?  

- Michael Norton, temos unidades como as que você chama de baterias aqui, mas elas são compostas de materiais 

com programação quântica e recarregam automaticamente e têm durabilidade quase ilimitada. Existem vários 

deles, mas um dos menores seria suficiente para alimentar um bloco de casas como as que você tem aqui. Essas 

unidades são gratuitas e qualquer pessoa pode solicitar quantas precisar, sem problemas. Em Mantuk, optaram 

pela poluição não atmosférica com essas frequências de transmissão de alta potência. 

Q - Mythi, eu adoraria perguntar sobre a Antártica e a descoberta de alienígenas que foram congelados 

rapidamente e agora estão sendo escavados secretamente pelo governo, sem nos dar nenhuma revelação.  

- Kathleen, seus governos desenterraram muitos artefatos de civilizações antigas que viviam naquele continente, 

mas não temos registros de corpos alienígenas sendo retirados nesse processo de exploração. Existem corpos de 

humanóides congelados ainda em vários locais abaixo do gelo, mas todos pertencendo a tribos locais antigas, 

incluindo animais da época. 

Q - Mythi, ao examinar esse grupo de voluntários, você já se deparou com anomalias em indivíduos que 

surpreendem você ou sua equipe? Talvez todos nós somos muito previsíveis? 

- Andrew, você sabe muito bem que não há surpresas. O exame revela níveis de inteligência ativa, composição 

específica do DNA e grau de comportamento emocional, entre outros itens periféricos. 

http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/
http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/
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Q - Mythi, a Terra agora está do mesmo lado do Sol que Júpiter e Saturno, e eles parecem estar afastando a Terra 

um pouco mais do Sol, o que acontece a cada 400 anos por cerca de 100 anos e leva a Mini Idade do Gelo como 

experimentamos em 1600, de acordo com Clif High. Você pode nos esclarecer sobre essa observação? 

- Thomas, há uma interação entre os planetas do sistema, causando distorções orbitais. Essas interações são 

pequenas e dificilmente causam efeitos catastróficos, embora as diferenças de spin também representem um fator 

de energia inercial giroscópica que minimiza esses efeitos. Pode haver uma ligeira queda de temperatura, mas 

nada que seja drástico como uma era do gelo. 

Q - Mythi, no território da Rússia, no norte, do ponto de vista de pássaros, é possível ver longas filas suaves que 

passam por uma densa floresta. Estas são as linhas nas quais as árvores não crescem misticamente! Taiga 

selvagem, onde não há abrigo, não há estradas. Essas linhas são muitas, elas se estendem por muitos quilômetros 

pela floresta, lagoas e pântanos! O que eles são? Para que servem? Há uma teoria de que há 300 anos houve uma 

guerra nuclear. No norte da Sibéria não havia floresta, então a floresta foi plantada artificialmente? 

- Sergei, este é um exemplo visível, mas você não tem idéia do trabalho que foi feito várias vezes para a 

manutenção do planeta. Muitos reflorestamentos já foram realizados, como será feito na Antártica quando 

chegar a hora. São equipamentos que podem passar despercebidos, recuperar o solo com uma remineralização 

equilibrada para a região e semear as espécies que deveriam ser mais adequadas naquela região. No momento da 

rolagem do equipamento, o processo não ocorre, gerando linhas onde a vegetação não avança. Os Orion Taags 

são especialistas nesses processos de recuperação de grandes áreas. Nenhuma guerra atômica teve efeito nos 

últimos milhares de anos no planeta. 

 

Q - Caro Mythi, há uma história sobre uma descoberta arqueológica na Sibéria russa, perto da cidade de 

Kemerovo (latitude 55 ° 19′59 ″, longitude 86 ° 04′59 ″). Uma mulher branca, de 180 cm de altura, com longos 

cabelos loiros e olhos azuis abertos, uma linda princesa em um lindo vestido até os joelhos foi enterrada em um 

sarcófago especial cheio de líquido azul rosado. Ela parecia viva no líquido, mas seu corpo começou a morrer sem 

ele. Na sua cabeça havia uma caixa retangular de metal preta. Eles dizem que o corpo durou pelo menos 800 

milhões de anos. Você tem alguma informação sobre isso? 
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- Bhauli, havia várias civilizações em desenvolvimento neste planeta, colônias de origem pleiadiana viviam nessas 

regiões onde a Rússia é hoje em dia, grandes paredes de pedra cercavam suas cidades para impedir a entrada de 

grandes reptilianos que, por sua vez, eram caçados por raças de reptilianos que visitaram o planeta regularmente. 

Essas pessoas enterradas com fluido quântico ativo eram pessoas importantes e queridas, e sua preservação era 

um presente dos mentores para que a imagem personificada pudesse durar através dos tempos. Vários 

permanecem enterrados naquela região. 

Q - Mythi, há evidências de que raças extraterrestres estavam ajudando humanos durante a Segunda Guerra 

Mundial. Você pode compartilhar os detalhes do que sabe dessa ajuda, por favor? 

- Pavel, como mencionei antes, houve ajuda para os alemães desenvolverem algumas tecnologias de 

supercondutividade, técnicas antigravitacionais, etc ... mas quando detectaram a extensão belicosa dos usos 

dados nessas tecnologias, pararam imediatamente para cooperar tecnologicamente. As sondas plêiades estavam 

monitorando e registrando todo o conflito, mas não estavam autorizadas a nenhuma interferência direta. 

Q - Mythi, você já viu um ou alguns de nossos membros, além do Capitão? Se sim, então quem? Obrigado! 

- Sim Tati, conheço alguns à distância, remotamente. O único com quem interajo hoje é o CB, o que significa que 

não me comunico diretamente com mais ninguém no planeta. E mesmo com ele, às vezes, não vejo. As pessoas 

que a CB escolhe para ajudar na coordenação dos interessados em nossas conversas geralmente são mais 

verificadas e observadas do que a maioria. 

Q - Mythi, sobre Vênus: permanecerá mais quente que a Terra desde sua órbita ou será controlado pelo clima? 

Como será a gravidade comparada à da Terra? Será humanóide apenas ou livre para todos como Marte? Além 

disso, de acordo com nossos cientistas, Vênus gira "no sentido anti-horário", existe alguma verdade e como a 

direção "errada" de rotação pode afetar os habitantes do planeta? 

- Mikhael, não se preocupe com Vênus por enquanto. Ele será bastante modificado durante o resfriamento e 

estabilização da crosta habitável e a recomposição de sua atmosfera, balanceamento de volumes de água, etc. ... 

Vênus deve levar pelo menos mais um século para ter suas primeiras colônias de animais, plantas e humanóides 

implantado. Vênus será um planeta humanóide, sua gravidade e temperatura serão equilibradas por sua 

densidade atmosférica e seu senso de rotação não afetará de maneira alguma os habitantes locais. 

Q - Caro amigo. Eu (e muitos outros) gostaria de saber mais sobre os atounianos, a raça mãe da genética eslava. 

Onde eles estão (planeta ou região de origem), qual é o nível deles e visitam (conferem) os participantes que 

encarnaram aqui, sua aparência, roupas e algumas características sociais. Agradeço antecipadamente. 
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- Urosh, os atonianos de Andrômeda e algumas colônias de Órion doaram material genético para a Atlântida, 

algumas sub-etnias egípcias, e esse material foi modificado em vários aspectos anatômicos, para que se 

parecessem com outras etnias que moram aqui. Descendentes de culturas como Lemurianos, Atlântida, Saxas, 

Egípcios, Caucasianos da Rússia, acabaram miscigenando com o passar do tempo, e isso formou várias outras 

etnias regionais em contrapartida. Os atonianos originais vestidos com mantos, e na época eram os níveis 3 e 4. 

Eles são elegantes, de 1,80 a 2,0 metros de altura e as mulheres são muito femininas e delicadas; Os atonianos de 

Andrômeda têm crânio alongado, mas a colônia atoniana de Órion tem o crânio dentro de seus padrões, um pouco 

maior. 

Q - Mythi, os sóis são habitados por seres azuis? Ou algum outro ser? 

- Não Abraão, até seus demônios populares se recusariam a morar lá. 

Q - Mythi, encontramos um artefato derretendo no gelo na Groenlândia. Mede cerca de 80 quilômetros de 

comprimento, você pode nos dizer o que é? de onde vem? quantos anos tem isso? por que está ai? Existem mais 

deles? 

 

- Eric, a imagem é interessante, mas não temos registro sobre isso em nosso banco de dados. Pode ser uma 

eventual sobreposição de imagem. 

- Amigos, um pensamento antigo: 

“Quando tocamos em algo, deixamos nossas impressões digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, deixamos 

nossa identidade. A vida é boa quando você é feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros são felizes por 

sua causa. Nada na natureza vive para si. Os rios não bebem sua própria água; as árvores não comem seus 

próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância por si mesmas. Viver para 

os outros é uma regra da natureza. Todos nascemos para ajudar um ao outro. Não importa o quão difícil seja a 

situação em que você está, continue fazendo o bem. ” 

- Espero ver todos vocês em breve! Esteja seguro a todos! 

 

Vídeo 152 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e dois - 13 de agosto de 2017. 
 
- Amigos, nossa colônia oficial em Marte está se tornando um lugar muito agradável para se viver. Tenho orgulho 
da capacidade técnica de nossa equipe pelo que está fazendo em tão pouco tempo. A colônia reptiliana-
humanóide nos visitou e ofereceu uma cooperação que tem sido constantemente recusada, pela eficiência muito 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WarwPeAEzcs


 
437 

superior de nossos sistemas extremamente modernos do que as tecnologias reptilianas. Para nossa satisfação, 
eles estão ficando preocupados conosco. 
 

Questões: 

 

Q - Mythi, ocorreram anomalias incomuns, como a varredura de feixes de luz através do céu a partir das nuvens, 

permanecendo por horas nessas varreduras, bem como variações oceânicas e atmosféricas em regiões mais 

calmas anteriores. Algo diferente acontece agora? 

- Veja bem, esses raios de energia são naves Arcturianos que fazem o reconhecimento regional de camadas de 

solo, identificação de populações humanas e animais de uma região costeira inteira com aproximadamente 100 

quilômetros de largura. Se você prestar atenção, poderá observar esse novo sentido sendo executado em todas as 

zonas costeiras do planeta. Você notará mudanças já em andamento, especialmente no solo próximo a vulcões, 

como Yellowstone, sistema de vulcões do sul da Europa, anel de fogo do Pacífico e a união tectônica central do 

Atlântico. 

- Se você olhar o planeta inteiro como uma massa de material, esse material tem uma inércia para se adaptar a 

novos níveis de frequência e isso faz com que a necessidade de pulsos mais fortes excite essa massa para fazer 

uma determinada alteração. Tudo começa no mantenedor central do sistema, que é o sol central correspondente. 

Até que todos os membros do sistema estejam na frequência de batida correta, isso incomoda a estabilidade do 

sol como um todo e reduz os níveis de excitação necessários para que as alterações entrem em vigor. Tudo é 

realmente comandado pelo sol central e as naturezas de cada corpo em órbita são responsáveis por estabilizar e 

se adaptar a essa nova realidade. Com seu planeta, não é diferente, então você pode experimentar mudanças que 

não está acostumado a ver, porque elas realmente acontecerão pela primeira vez. 

Q - Caro Mythi, Você tem alguma idéia sobre Chand Baori, que é um poço situado na aldeia de Abhaneri, perto de 

Jaipur, no estado indiano de Rajasthan? 
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- Nikhil, este projeto foi dado como um presente ao governante da época por "amigos dos deuses" 

especificamente para formar uma câmara fria. As placas de congelamento fornecidas foram colocadas em cada 

balaústre formado na junção das escadas e essas placas foram molecularmente programadas para permanecerem 

a temperaturas próximas a zero grau Celsius. Isso causou um efeito cascata, mantendo toda a câmara entre 20 e 

25 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente. Além de ter um efeito de ar condicionado, o aparelho mantinha 

o ar seco que servia de tratamento para quem apresentava doenças respiratórias como tuberculose. Essas placas 

térmicas foram todas roubadas em outros momentos e deixaram de funcionar porque haviam perdido o efeito 

conjunto que lhes fora programado. 

Q - Mythi, que outras coisas incríveis nossas mentes podem fazer e você pode nos impressionar com algumas 

coisas que podemos fazer que ainda não sabemos, por favor? - Cientistas testemunham “mulher com poderes 

excepcionais” da mente rapidamente cultivar uma planta a partir de uma 

sementehttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112
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Kelly, esteja ciente de que tudo o que a mente pode fazer através do cérebro é manipular energia. A capacidade 

técnica de manipulação de energia varia de indivíduo para indivíduo, dependendo do grau de ativação cerebral de 

cada um. Aqueles que conseguem manipular energia a ponto de fazer algo considerado anormal por seus 

compatriotas, são resultado de anomalia genética natural ou são o nascimento de seres de níveis mais altos que 

atuam como agentes de desenvolvimento. O fato de você fazer uma planta germinar mais rápido é o resultado da 

energia para canalizar a quantidade de energia que levaria tempo para capturar, disponível em um curto espaço 

de tempo. Aproveitando a pergunta que foi feita na reunião anterior sobre reflorestamento de grandes áreas, se 

você tivesse a oportunidade de ver a germinação das árvores pareceria o que você chama de mágica, 

Q - Mythi, o seu tempo de interação conosco no fórum é limitado? Quão mais? Além disso, conheceremos você e 

outras pessoas pessoalmente durante a nossa vida? 

- Elena, minha interação com a CB durará enquanto for útil para você, ou até que possa haver uma interação mais 

generalizada autorizada pela CG. Eu e minha equipe, assim como vários outros tutoriais de corridas que estão 

trabalhando aqui, queremos que essa interação ocorra no menor tempo possível, porque temos muito o que fazer 

juntos para finalmente normalizar esse sistema solar. Posso dizer que para um observador externo as coisas estão 

acelerando mais do que o esperado, então sim, o contato pode acontecer durante a sua vida. 

Q - Caro Mythi, na minha opinião, o autismo é diferente de outras anormalidades mentais. Tomemos, por 

exemplo, as habilidades matemáticas fenomenais de alguns autistas - eles percebem o mundo ao seu redor como 

uma coleção de cálculos matemáticos. O que causa autistas Savants? Os autistas são bastante tenazes e não são 

suscetíveis a sugestões mentais, o que os torna difíceis de controlar. O que você pensa sobre isso? Além disso, 

quais são as maneiras mais eficientes de atualizar nossas verdadeiras capacidades de memória humanóide? 

- Olya, Yves, Jappa, Ro; Na realidade, o autismo é uma anomalia causada por metais pesados inseminados em 

bebês por meio de vacinas, medicamentos ou alimentos comprometidos. Como esses metais pesados "desligam" 

algumas áreas aleatórias da concentração cerebral, você pode notar alguns sintomas. Os sintomas que você 

mencionou são o resultado da concentração da atividade cerebral sem a grande porcentagem de distração 

causada pelo ambiente, como fazem as pessoas normais. Quando você perde alguns focos menores, concentra-se 

em bandas estreitas, e isso torna o "autista" especificamente mais capaz em algumas funções. Quando não há 

distração aleatória, o poder de concentrações específicas se multiplica bastante. 

Q - Mythi, você poderia nos dizer de onde os Fast Radio Bursts se originam e o que os faz? Você abordou o sinal 

WOW do SETI no vídeo 143. Os FRBs foram notados em 2007 e o tópico ainda deixa os cientistas perplexos: esses 

flashes misteriosos poderiam ser naves espaciais alienígenas no trabalho, como questionado pelos cientistas de 

Harvard? 

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvard-

scientists/ 

- Tommi, todas as transmissões de rádio são geradas por alguém ou por uma de suas máquinas, não precisa ser 

nenhum cientista para chegar a essa conclusão. Temos sinalizadores, gateways de transporte, dispositivos de 

operação remota que se comunicam com suas bases interestelares e centenas de raças têm seus próprios 

codificadores de sinal. Cada um cuida de sua própria vida no dia a dia. É claro que temos transmissões padrão 

quando queremos nos comunicar com o CG ou qualquer outra espaçonave de qualquer outra raça. Todas as frotas 

que circulam pelos portais de transporte mantêm canais abertos para transmissões compatíveis entre eles, mas 

também mantêm seus sistemas codificados para lidar com seus próprios assuntos. Esses pulsos detectados 

aleatoriamente pelos seus sistemas podem ter qualquer uma dessas origens, 

Q - Mythi, "ímã na meditação da testa" parece ter pouco ou nenhum efeito de melhoria em mim. Sou eu, o 

tamanho do ímã ou a lentidão natural do processo de evolução? 

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvard-scientists/
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvard-scientists/
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Yves, Jair; Amigos, o ímã não precisa ser grande, basta um imã que retém meio quilo. Ao colocar o lado sul da 

testa, observe o norte magnético do planeta usando uma pequena bússola. Se você colocar o lado norte 

magnético da testa, observe o sul magnético. Isso o alinhará às linhas magnéticas do planeta da mesma maneira 

que você faz com a bússola e isso ajuda a absorver energia para obter melhor poder de concentração. Esta não é 

uma forma mágica de aumento da concentração, é necessário que exista uma predisposição real dos interessados 

em concentrar essa energia para si ou para os outros. 

Q - Caro Mythi, discutimos o tempo todo os astronautas americanos, que nunca foram ao espaço, mas ninguém 

mencionou o herói do mundo, primeiro homem que fez uma viagem ao espaço (oficialmente, é claro) em abril de 

1961. Todo cidadão russo orgulho - Yuri Gagarin, foi proibido de ir ao espaço desde então. E morreu tragicamente, 

em circunstâncias misteriosas, enquanto testava um novo avião militar em 1968. Não é uma pergunta muito 

importante para alguns. Mas isso me incomoda e muitas pessoas na Rússia, apresentando as teorias mais ridículas 

sobre a causa de sua morte. O que realmente aconteceu, por 

favor?http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg 

- TaniaN, coincidentemente eu segui esse fato na época, mas esse cidadão Yuri não foi o primeiro, havia centenas 

de outros humanos em órbita apenas nos últimos milhões de anos. Mas vamos apenas dizer que foi o primeiro 

"sucesso" registrado por esta civilização planetária atual que atingiu certa maturidade tecnológica nos últimos 

100 anos. O que aconteceu na realidade é que Yuri se tornou um obstáculo após a experiência de resgate que 

sofreu. Dois astronautas russos já haviam morrido em voos anteriores que, se tivessem sucesso, seriam 

anunciados com todas as pompas. No caso de Yuri, ele foi resgatado por um auxiliar pleiadiano e mantido em 

segurança em um nave em que nunca imaginara estar, e foi devolvido ao seu próprio nave apenas momentos 

antes da reentrada para retornar em segurança. Havia defeitos conceituais nas válvulas do sistema de reciclagem 

de oxigênio que apresentavam mau funcionamento na gravidade zero e não foram corrigidos porque os naves 

anteriores nunca foram recuperados porque queimavam na atmosfera. Como os plêiades descobriram que isso 

aconteceria pela terceira vez, eles tomaram a iniciativa por conta própria e notificaram o CG depois. Isso criou um 

pouco de tensão com o comandante daquela frota, mas acabou passando descaradamente. Como Yuri 

testemunhou tudo isso totalmente consciente, ele se tornou um problema que acabou culminando em sua 

eliminação antes que o evento acabasse sendo divulgado ao público. eles tomaram a iniciativa por conta própria e 

notificaram o CG depois. Isso criou um pouco de tensão com o comandante daquela frota, mas acabou passando 

descaradamente. Como Yuri testemunhou tudo isso totalmente consciente, ele se tornou um problema que acabou 

culminando em sua eliminação antes que o evento acabasse sendo divulgado ao público. eles tomaram a iniciativa 

por conta própria e notificaram o CG depois. Isso criou um pouco de tensão com o comandante daquela frota, mas 

acabou passando descaradamente. Como Yuri testemunhou tudo isso totalmente consciente, ele se tornou um 

problema que acabou culminando em sua eliminação antes que o evento acabasse sendo divulgado ao público. 

Q - Mythi, quantas raças diferentes de insetos existem? E qual raça de inseto você encontrou quando foi salvar 

recentemente esse planeta humanóide? Eles eram o que chamamos de louva-a-deus? 

- JB, eu não sei o que você quer dizer com Mantis, mas existem 38 raças insetoides que fazem parte do nosso CG 

regional. A maioria deles é muito cooperativa e integrada à comunidade e tem níveis de 1 a 4. Aqueles que 

atacaram essa comunidade são de colônias antigas disseminadas de uma raça originária de onde você se 

denomina Gliese 876. Eles são de nível 1 tecnologicamente, mas o conceito de direito e errado é muito peculiar 

entre eles. Para eles, é a coisa certa a estar sempre a caminho. 

Q - Mythi, todos os animais podem ver as frequências / auras humanas? 

- Não Tati, eles não veem a aura, sentem a frequência pelos diferentes odores que ela causa principalmente nos 

sensores olfativos deles. Mas algumas raças de animais podem se sentir infravermelhas ou alguns tipos de campos 

de energia, como manchas e brilho. Muitos mamíferos têm essa capacidade além dos felinos, a maioria deles 

habitantes da floresta e da selva. Várias espécies de peixes, reptilianos e insetos também têm essa mesma 

habilidade. 

http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg
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Q - Mythi, quantas seqüências paralelas de pensamentos ou processos mentais um nível 9 poderia ter ao mesmo 

tempo? Eu o imagino como diferentes janelas abertas na tela do computador ... Como a mente compreende as 

coisas em seres mais avançados? 

- Alberto, não considero essa questão muito pertinente para este momento, mas, por simples comparação, é como 

se a pessoa pudesse conversar com 500 pessoas simultaneamente sobre diferentes assuntos enquanto admirava 

uma bela paisagem. 

Q - Mythi, quem na Terra construiu esses arcos de 120 graus encontrados no centro de quatro continentes e por 

quê? https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ 

- Jerry, ninguém na terra fez essas marcas. Essas marcações são da Camelopardalis, esse era um sistema 
quadrático usado por elas para antigas sondas de detecção automática que já estavam fora de uso há milhares de 
anos, nada realmente muito misterioso ou intrigante. Eles pararam as explorações logo depois, quando as 
colônias humanóides vieram a ser desenvolvidas aqui. 
 
Q - Querido Mythi, você poderia nos dizer se as perfurações nas cúpulas de sal no Golfo do México estão causando 
o movimento maciço da zona da Nova Falha de Madri? Como a indústria de fraturamento impactou as zonas de 
fratura? Como isso está afetando Yellowstone? O que você acha desses estudos sobre o gás metano? 
 
- Gato, é claro, se você perfurar e explorar lugares permeáveis como extratos de sal, acaba liberando os gases 
presos entre essas camadas e quando a pressão está acima da capacidade do equipamento, o gás começa a vazar 
por diferentes pontos que estão se alargando com a água inundar. Mas as falhas tectônicas são muito mais 
profundas do que essas camadas superficiais. Essas não serão as causas do vulcanismo ou rupturas, mas o 
cisalhamento natural dessas placas sob pressões muito altas da camada de magma, como está ocorrendo no 
momento. 
 
Amigos, sempre tenham em mente que o Universo nos dá as linhas ... nós escrevemos nelas o que temos a 
capacidade e o entendimento de escrever. Mantenha-se em um padrão constante de consciência. 
 
Fique bem e até a próxima. 
 

 

Vídeo 153 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e três - janeiro de 2018. 
 

- Olá amigos! Estive em contato com a CB algumas vezes, mas não tivemos tempo para conversar sobre os 

problemas que você pediu, desculpe. O CB também tinha muito o que fazer naquele período e não conseguimos 

coordenar melhor. Parte da minha frota agora alocada em Marte foi selecionada para acompanhar uma expedição 

científica que participou da terraformação de outro planeta no sistema que você chama TRAPPIST-1. Pela primeira 

vez, minha equipe participou de um empreendimento desse tipo e, aliada aos arcturianos, aldebaranos e 

camelopardalis, pudemos sentir os ventos de uma nova atmosfera e o frescor de novos oceanos em sua formação. 

Quando voltamos alguns dias atrás a Marte, deixamos um planeta já em processo de semeadura da infra-

estrutura biológica básica que se moverá para equilibrar e ajustar sua nova e agora independente natureza. O 

planeta passou por mudanças orbitais em uma zona temperada e agora florestas e insetos já estão se integrando 

na polinização de novas espécies vegetais convenientemente selecionadas pelos Taags e Zigs. O processo de 

formação de planetas, apesar de já estar em um nível muito avançado de tecnologia, desperta sentimentos de 

admiração e causa uma grande sensação de bem-estar a cada nascimento de um novo ninho para novas 

civilizações neste imenso universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lAw6GyWItAQ
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trappist-1 

Questões: 

Q - Caro Mythi, você tem alguma idéia sobre os códigos 3, 6, 9 de Nikola Tesla? 

- Nikhil, esses números não são um código, são números intermediários em seqüências geométricas que 

representam pontos estruturais nos quais outros pontos podem ser referenciados. Eles aparecem como uma base 

estrutural em várias facetas da matéria, sejam formas de onda sólidas, fluidas ou transmitidas. A mecânica 

quântica usa esses pontos de suporte estrutural em praticamente todas as formas de síntese da propagação de 

energia pura entre as várias funções calculadas para um propósito específico, tanto no nível molecular quanto no 

nível de interação planetária, do micro ao macro. 

Q - Mito, estou curioso sobre o portal especial que mantém o equilíbrio do fluxo quântico necessário do sistema 

para a manutenção de toda a vida física e material do planeta. Você pode nos dar mais informações sobre o 

assunto e qualquer coisa que precisamos saber? Muito obrigado, irmão mais velho! 

- Lawin, não existe realmente um fluxo quântico para manter o equilíbrio planetário ou planetário ou qualquer 

portal especificamente. De fato, existe um ambiente quântico que fornece o material necessário para qualquer 

tipo de desenvolvimento físico, bioquímico ou etéreo para tudo o que existe neste universo tridimensional. Nada é 

desperdiçado; tudo se encaixa de acordo com a necessidade de desenvolvimento necessária. 

Q - Mythi, considerando o lançamento mais recente do governo norte-coreano de uma bomba de hidrogênio, a 

ameaça de guerra termonuclear é real. Você não disse anteriormente que as armas nucleares foram desativadas? 

Alguma coisa mudou? 

- Elena,não há mudanças no que já foi decidido. Não haverá mísseis atômicos viajando em sua atmosfera porque as 

sondas plêiades modernas estão constantemente patrulhando para evitar esse tipo de arma. 

Q - Mythi, qual foi a causa exata da grande inundação global que aconteceu cerca de 13.000 anos atrás? 
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- Cerca de 13.112 anos atrás, um grande máximo solar ocorreu e os krulianos ainda não estavam monitorando 

esse sistema porque não havia cobertura de nenhum CG regional naquele momento. O planeta foi bombardeado 

com tremendas ondas de energia que causaram grande evaporação da água cobrindo o planeta inteiro com 

nuvens pesadas. O resultado foram grandes inundações em todos os continentes quase simultaneamente. 

Q - Mito, pergunto-me o que acontece quando um planeta cresce em seu potencial máximo e o núcleo esfria e 

solidifica (ou expele o conteúdo da superfície) as placas e a atividade tectônica cessariam? A gravidade seria a 

mesma porque a massa não muda, mas e o campo magnético? 

- Jeffery, a Terra tem dois núcleos, o externo, viscoso e o interno, sólido. O núcleo externo é uma massa de níquel e 

ferro fundido que se move a uma temperatura de cerca de 5000 ° C. Este ônibus espacial faz com que as placas 

tectônicas se movam, permitindo a atividade vulcânica (é do fundo que vem o magma) e causando terremotos e 

tsunamis. O núcleo interno também gera o campo magnético da Terra. Isso acontece porque os dois núcleos da 

Terra se movem em velocidades diferentes, causando uma corrente elétrica e, portanto, o campo magnético. O 

campo magnético nos protege da radiação solar, entre outras funções, como ajudar a manter a órbita da Terra. 

Quando o núcleo esfriar nos próximos 1,8 bilhões de anos, o líquido solidificará. A primeira conseqüência é o fim 

da atividade vulcânica, que terminará com a substituição da terra na superfície. Hora extra, o vento e a chuva 

erodirão as montanhas e, gradualmente, todo esse material irá parar no fundo do mar. Os sedimentos 

depositados planejarão a superfície de todo o planeta e a água cuidará de tudo. 

Q - Mythi, eu gostaria de saber a verdade sobre o evento de Chernobyl em 26 de abril de 1986. Testemunhas 

oculares relataram que, durante a explosão de 4 reatores, um objeto voador na forma de uma bola redonda 

brilhante pairou e dois raios piscaram, direcionado para o reator do quarto bloco. Tudo isso durou cerca de três 

minutos. Os holofotes se apagaram de repente e o balão se moveu lentamente para o noroeste, em direção à 

Bielorrússia. Você pode dizer algo sobre isso? Eles dizem que essa mulher foi encontrada no reator 4 e depois de 

ser transportada para o hospital, ela desapareceu. 
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- Alemão, quando Chernobyl sofreu um colapso nuclear devido a falha operacional, as unidades foram enviadas 

para observação de emergência e deveriam ter sido instruídas a tentar minimizar os efeitos, evitando uma 

síndrome importante. Esta unidade mencionada não poderia ser humana, mas um andróide de verificação 

enviado para coletar o máximo de detalhes diretamente no local sobre o problema. Ele deve ter sido submetido a 

uma grande quantidade de radiação e ficou inoperante, mas se fosse levado para alguma instalação militar, teria 

pouco valor, já que essas unidades se autodestruíram quando há alguma tentativa de invasão estranha em seus 

sistemas. Das fotos que você enviou, é sem dúvida um andróide pleiadiano. 

Q - Mythi, o que você pode elaborar no conceito de almas gêmeas? 

- Abraham e Cat, almas gêmeas é um conceito subjetivo. Durante os períodos de desenvolvimento, quanto mais 

seres se desenvolvem (machos e fêmeas), maior a necessidade de uma parceria saudável que forneça uma 

complementação entre os pares que coexistem juntos. Quando há muita afinidade com o genoma, as pessoas e os 

sentimentos e compromissos costumam rotular essa irmandade de "almas gêmeas". Se essa união realmente 

durar, os dois podem tentar caminhar juntos durante o desenvolvimento, combinando e articulando novos 

encontros em outras encarnações futuras. Estima-se que 4% dos pares de bom desempenho no universo conhecido 

foram capazes de manter esse feito nas próximas encarnações. 

Q - Mythi, os visitantes registraram embarcações de serviço entrando no que parece ser (às vezes encoberto) uma 

porta de hangar que se abre no topo do Monte. Montanha Adams / ECETI (46 ° 12 '9' 'Norte, 121 ° 29' 25 '' Oeste) 

30 de junho de 2017. Você pode nos esclarecer sobre isso, quais raças, seus objetivos e há quanto tempo estão em 

operação? Obrigado. 

- Kelly, nenhuma entrada de instalações está registrada neste local, portanto deve haver uma formação natural 

nas rochas da montanha. 
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Q - Mythi, você tem (ou tem acesso a) qualquer tipo de informação sobre Carlos Castaneda - um antropólogo que 

escreveu muitos livros sobre um xamã (e seu ponto de vista sobre o universo) que ele pretendia estudar? Alguns 

fingem que seu trabalho era apenas ficção. Você poderia nos esclarecer sobre esse assunto? Muito obrigado a 

você e a todas as outras equipes que trabalham nos ajudando. 

- Al Ferro, não tenho informações específicas sobre esse indivíduo, mas muitos se aproveitaram do conhecimento 

deixado pelos pensadores antigos para compor histórias que, a partir de certo ponto, passaram a receber 

fantasias por sua complementação plausível. 

Q - Mitos, os cilindros do faraó são dois objetos cilíndricos misteriosos nas mãos de algumas estátuas egípcias 
antigas. Qual era o propósito deles? Além disso, um pesquisador russo afirma as propriedades de energia e cura 
dessas hastes:http://www.cylinders.ru/ 

  
 

  
 

- Andrei Nevs, várias raças apresentaram líderes de civilizações em desenvolvimento com objetos específicos. Os 
mais comuns naqueles dias eram os tradutores de cérebro que tornavam esses líderes poliglotas para qualquer 
etnia ou dialeto. Esse foi um grande poder na época em que a palavra significava mais do que papéis assinados. 
Os formatos variaram bastante e existem desenhos de vários tipos apresentados em momentos diferentes. 
 
Q - Mythi, você ou seus colegas estão cientes do que parece ser uma grande antena no fundo do oceano do que 

chamamos de Oceano Antártico? É um remanescente de uma antiga civilização técnica, ou foi colocado lá por 

alguns de seus irmãos espaciais como uma forma de dispositivo de monitoramento ou comunicação, 

possivelmente associado a bases subaquáticas naquela parte do planeta?https://youtu.be/tAQDp4l9uwY 

 

 

http://www.cylinders.ru/
https://youtu.be/tAQDp4l9uwY
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- Myke, esta antena apresentada é uma das várias que existem ao redor do continente antártico. Eles foram 

instalados há milhares de anos pela equipe da Epsilon Bootes e, até hoje, transmitem informações via satélite que 

você chama de Black Knight, são detectores analíticos de movimento oceânico, tectônica e vida marinha ativa. 

Q - Mythi, muitos governos anunciaram que em breve voltarão à lua. Se você puder responder, será permitido a 

algum deles concluir a exploração espacial da lua desta vez e pode ser o começo da divulgação para todos? 

Obrigado.https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8 

- Tami, veja, como você pode imaginar, as intenções de seus governos em explorar a Lua é uma mera questão de 

minerar tecnologias alienígenas existentes em grande quantidade lá. O CG não permitirá que isso aconteça até 

que a Terra seja incluída como membro oficial da comunidade. Seus governos podem anunciar o que desejam, mas 

é somente nesses termos que outra invasão de alguns terráqueos será lançada lá. 

Q - Mythi, durante algumas meditações, alguns de nós foram capazes de abrir brevemente uma janela 3d 

perfeitamente vívida dentro do olho de nossas mentes. Parece que isso pode ter muitos usos benéficos. Você 

pode nos ajudar a entender melhor esse ambiente 3d quântico cerebral? 

- Shyner, veja, quando você aprende a relaxar completamente do seu corpo físico, fica mais suscetível a realizar 

visualizações tão rápidas. É como se você estivesse em um lugar escuro e um flash fosse disparado de tempos em 

tempos, para que, por um breve momento, você pudesse visualizar o que estava ao redor. Esse tipo de relâmpago 

de energia cósmica age em sua mente, em vez de agir em sua visão como luz comum, e é detectado diretamente 

pela área quântica do seu cérebro. Quanto maior o poder de concentração, maior a duração desses flashes. 

Q - Caro Mythi, qual é a razão mais profunda de poder entrar em contato com as almas que passaram? Por que 

algumas pessoas têm acesso e outras não? É apenas por razões psicológicas ou está vinculado para proteger as 

almas passadas dos vivos, a fim de ajudá-las a atravessar a 3ª e a 4ª dimensão? Existe algum conceito do que é 

permitido ou não para contatos com almas passadas e, em caso afirmativo, o que? 

- Andri, como mencionei anteriormente, as pessoas só podem obter algum tipo de contato mental quando o 

espírito em questão está em uma zona muito próxima da terceira dimensão. Se esse espírito tiver concentração 

https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8
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suficiente e sentir apenas a possibilidade de sintonizar, pode haver algum tipo de interação. E, como expliquei 

antes, isso é extremamente raro, geralmente o que existe é a criação, pela própria mente, do chamado "receptor" 

de uma segunda entidade que seria "recebida" e a própria mente metaboliza essa interação entre as duas. facções 

da mesma mente. 

Q - Mito, a Inteligência Artificial (IA) está se desenvolvendo muito rapidamente nos dias de hoje e está prestes a 

substituir muitos empregos neste planeta nos próximos 10 a 20 anos. Ao mesmo tempo, a população global 

aumenta rapidamente e, se o CG não fizer contato oficial durante esse período de tempo, como devemos 

administrar a crise humanitária que se aproxima, onde máquinas, nas mãos de poucos, estão fazendo todo o 

trabalho, enquanto bilhões das pessoas estão sem emprego? 

- Todor, considere isso da seguinte maneira; se as unidades robóticas continuarem produzindo bens, é de se 

esperar que elas sejam vendidas para outra pessoa ... as corridas para os grandes centros que procuram empregos 

industriais tiveram seu tempo, agora pode haver uma nova descentralização dessa força de trabalho dos grandes 

centros, que na realidade poderiam proporcionar uma produção mais descentralizada de bens e alimentos e uma 

melhor qualidade de vida para quem sai e quem fica em grandes centros industriais. Esses êxodos são cíclicos 

durante o desenvolvimento de colônias de nível zero, mas assim que passam para o nível um, os problemas de 

energia e infra-estrutura básica serão um bem comum a todos, sem exceção. 

- Este ano, mudanças radicais serão sentidas nas principais regiões do planeta em relação às mudanças climáticas, 

novidades no sistema solar, aceleração do crescimento planetário e mudanças na política global. Estaremos aqui 

para observar juntos e verificar as medidas que serão tomadas pelo CG caso a caso. Muito está sendo gerado por 

seus governos para manter o controle das massas, mas muito será neutralizado com o tempo. 

- Amigos, estou feliz por estar aqui agora e ter me tornado cidadão de nossa colônia em Marte. Nos vemos em 

breve (para você) durante este novo ano de seu acerto de contas religioso. 

 

Vídeo 154 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e quatro - março de 2018. 
 

- Amigos, muitas coisas sendo realinhadas neste sistema solar agora. As equipes não param de apoiar esses 

trabalhos e tivemos pouco tempo livre para os amigos. Atualmente, seu planeta está passando por uma 

reestabilização natural, já que não possui mais nenhum aparelho artificial que mantenha a estabilização sob 

controle. É claro que, como já avisei antes, você sofrerá mudanças climáticas mais intensas à medida que o campo 

geomagnético desça dessas mudanças na circulação de massa interna do planeta. O tempo de diversificação de 

plantas, como mencionei há muito tempo, está começando. Muitas regiões não se prestam ao que uma vez 

forneceram, e outras serão impossíveis de reutilizar nesses contextos. Você já reparou que as coisas são 

politicamente estagnadas, porque os líderes foram avisados de que o importante agora não são as disputas, mas 

a luta pela sobrevivência de suas etnias. Embora tenham sido avisados em várias reuniões realizadas perto da 

Antártica, não esperam muita ajuda dos governos que ainda seguem cartilhas de eliminação em larga escala de 

populações e etnias consideradas por eles como "dispensáveis". Está ocorrendo uma grande corrida para 

instalações em Marte, a população de humanos nas colônias quase dobrou nos últimos meses. Vou mantê-lo 

informado sobre qualquer mudança drástica que esteja prestes a ocorrer. não esperamos muita ajuda dos 

governos que ainda seguem folhetos de eliminação em larga escala de populações e etnias consideradas por eles 

como "dispensáveis". Está ocorrendo uma grande corrida para instalações em Marte, a população de humanos 

nas colônias quase dobrou nos últimos meses. Vou mantê-lo informado sobre qualquer mudança drástica que 

esteja prestes a ocorrer. não esperamos muita ajuda dos governos que ainda seguem folhetos de eliminação em 

larga escala de populações e etnias consideradas por eles como "dispensáveis". Está ocorrendo uma grande 
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corrida para instalações em Marte, a população de humanos nas colônias quase dobrou nos últimos meses. Vou 

mantê-lo informado sobre qualquer mudança drástica que esteja prestes a ocorrer. 

Q - Mythi, eu sei que você mencionou isso anos atrás, mas você poderia dar uma explicação mais direta da 

mecânica do controverso big bang? 

- Amigos, eu poderia dizer que não foi uma explosão como seus pseudo cientistas acreditam. Como nos registros 

antigos, quando um universo tridimensional atinge um nível de expansão previamente planejado, uma passagem 

de matéria e energia é criada dentro dos limites do limite virtual predefinido para esse universo. Segundo 

informações de raças avançadas como os krulianos e além, este é o terceiro universo tridimensional criado a partir 

de um mega universo inicial. Esse mega universo inicial teria uma massa equivalente a 500 universos como aquele 

em que vivemos, e a ideia de subdividir o crescimento veio de entidades da quarta dimensão responsáveis por 

esses assuntos.Uma idéia muito simplista pode ser imaginada com suas bolhas de sabão. Uma bolha cria uma 

segunda pequena bolha em sua superfície e, no caso dos universos, é criada uma passagem de energia e matéria que 

começará a preencher essa segunda bolha. O que você chama de "big bang" é simplesmente o momento da 

abertura dessa passagem que, com o tempo, igualará a pressão determinada para o todo. Em uma visão macro, 

imagine essa grande bolha de sabão com outras três bolhas adjacentes recebendo matéria nessas interseções, para 

que um dia elas atinjam o equalizador e continuem a crescer juntas como iguais. Não se sabe com certeza se essa 

subdivisão será interrompida ou se novas bolhas secundárias serão criadas na superfície da grande bolha, mas, de 

acordo com os registros, a formação dessas três foi seqüencial, com diferenças de aproximadamente 1 bilhão de 

anos cada, e isso terminou há mais de 10 bilhões de anos atrás. Portanto, aparentemente, apenas esses três foram 

determinados a serem criados em torno dessa grande bolha específica. 

 

Q - Mythi, o que está enterrado na zona de silêncio em Chihuahua, México? Obrigado. 

- Baru, existem pontos na superfície do planeta onde existem pontos secundários de suporte dos túneis 

gravitacionais que ligam o planeta Terra ao sistema. Nesses pontos, a magnetosfera dá origem a túneis 

secundários que literalmente dobram as linhas magnéticas que formam esses túneis associados ao túnel principal 

e mantêm a estabilidade da conexão. Esses pontos desativam sinais de frequência e dispositivos eletrônicos, como 
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grandes aberturas de campos magnéticos, como a anomalia do Atlântico Sul, que desativa satélites e até desliga o 

telescópio Hubble quando passa pela região. 

Q - Mythi, se os animais pertencem a uma consciência coletiva, é apenas uma consciência para todos os animais 

ou é dividida por categoria, como pássaros, mamíferos, reptilianos, etc? Existe uma hipótese de uma consciência 

animal se tornar individual, evoluir para sair da consciência coletiva? 

- Muniz, como expliquei anteriormente, cada raça de seres que não têm consciência individual tem sua "alma 

coletiva". Essa alma contém todas as características do comportamento para que essa raça em particular possa 

sobreviver dentro dos parâmetros oferecidos pelo ambiente disponível. Como exemplo, a "alma" dos insetos 

contém as características comuns a esse tipo de desenvolvimento e milhares de "sub-almas" associadas a ela com 

as características específicas de cada etnia de inseto que habita esse planeta ou ambiente. Este exemplo funciona 

igualmente bem para reptilianos, aves e mamíferos. Quanto ao desenvolvimento autônomo da consciência, isso 

realmente não existe, pois só acontece quando há uma intervenção direta com reprogramação específica em seus 

DNAs. Isso não depende de tempo ou natureza, 

Q - Caro Mythi, ao longo dos anos você mencionou vários fatores da psique humanóide, como ego, instinto de 

sobrevivência, medo, consciência, mente, espírito, equilíbrio, maturidade, DNA, alma, consciência, conhecimento, 

frequência e conscientização . De tudo isso, a conscientização parece ser um tema unificador central. Você poderia 

nos dar, de olho na conscientização, um modelo abrangente da psique humanóide nível 0, movendo-se para o 

nível 1, e como esses fatores interagem entre si? Talvez com algumas dicas de como evitar as muitas quedas nesta 

jornada? 

- Michael Norton, conscientização é o ponto em que você pode atingir o mais consciente que se tornar consigo 

mesmo. A psique humanóide varia muito de raça para raça, impossibilitando a criação de uma cartilha que possa 

servir a todos eles. Quanto mais você se conscientizar da importância que uma parte pequena pode ter para um 

conjunto de "partes pequenas", mais próximo você estará da consciência, e isso o levará a entender a 

interdependência de tudo ao seu redor e você estará cada vez mais perto conscientização. A escalada do nível zero 

para o nível um necessariamente acontecerá com todos, apenas que um chegará mais rapidamente ao estado de 

conscientização e se tornará o mentor dos menos favorecidos pelo entendimento. Esteja ciente de que aqueles que 

procuram informações e conhecimentos encontram muito mais rapidamente o que procuram. 

Q - Mythi, é Oumuamuauma nave espacial de cor vermelha, parecida com uma nave do outro lado da lua? Se não, 

qual é a sua natureza, por favor? 

https://www.universetoday.com/137960/project-lyra-mission-chase-interstellar-asteroid-1/
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Representação artística - Muito semelhante, pelo menos! 

Kit, este pequeno nave de transporte associado aos atonianos e suas colônias nas Plêiades é desativado, assim 

como a espaçonave desativada em sua Lua. Na época, as grandes e antigas disputas que envolviam seu sistema 

solar geravam restos como esses. Esse refugo carregado de minerais por ter uma órbita muito longa após ser 

abandonado no espaço passou várias vezes para ganhar impulso neste sistema e somente esse tempo foi 

rastreado por você. 

Q - Mythi, alguma das dezesseis colônias que você, sua tripulação e o CG estão ajudando seus planetas a passar 

para o Nível um acelerando mais rápido do que o previsto, e alguma das colônias passou por uma divulgação 

completa? Como eles estão aceitando a idéia de extraterrestres? 

- Tami, essas colônias são um pouco diferentes em termos de culturas e raças. Das 16, nenhuma delas possui mais 

de duas etnias no planeta, com uma média de mais de 80% de miscigenação; portanto, elas tiveram um 

desenvolvimento muito mais silencioso do que você está tendo aqui. Quatro deles tiveram contato direto e estão 

se dando muito bem com o novo bairro. O CG não interfere nos costumes locais, mas fornece recursos para que 

eles possam se tornar mais justos para todos na nova colônia. 

Q - Mythi, você pode oferecer outro número para a porcentagem atual de terráqueos prontos para adotar o Nível 

um ou o Nível transitório zero mais? 

- Peter, digamos que encarnado e desencarnado no momento, cerca de 36% está acima dos níveis 0,6 a 0,9 

Q - Mythi, a Terra crescerá 5% de expansão, quanto percentual a Terra alcançou até agora? 
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- Julian, o planeta com esse aumento atual em andamento alcançará um aumento de cerca de 115% no tamanho 

original desde que começou a esfriar sua superfície. Ou seja, mais que dobrou seu diâmetro. 

Q - Mythi, o que acontece com as linhas magnéticas do planeta quando uma nave espacial está em nossa 

atmosfera? Eles ficam distorcidos da mesma maneira que os grandes submarinos fazem? 

- Carlos, é claro, dependendo do tamanho de uma nave-mãe, eles se esforçam para não se aproximar o suficiente 

para causar interferência, mas pequenos naves de até um tamanho da Austrália podem viajar pela atmosfera que 

não causará interferência significativa na magnética campo. 

Q - Mythi, Qanon afirma que o Deep State está sendo exposto. Aqui está um mapa publicado explicando as 

relações de elite para incluir ETs. Esse é um mapeamento preciso da nossa história? Em caso afirmativo, as elites 

estão finalmente reconhecendo a existência de CG ao público? Qanon tem alguma verdade ou mérito? 
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- Jerry, este mapa é um resumo meramente indicativo do que as pessoas mais bem informadas já sabem, então 

fique ciente quando começarem a recusar "o que o público quer ver", porque na maioria das vezes a maioria 

dessas informações aparece apenas porque "alguém "quer que eles apareçam. Suas elites estão sofrendo ataques 

e derrotas nestes tempos, mas isso é principalmente o resultado de elementos infiltrados trabalhando para 

libertar essa colônia para seu primeiro contato aberto. A luta contra o antigo domínio de suas elites está sendo 

realizada 90% nos bastidores e 10% é o que parece visível. Veja bem, a pessoa que você mencionou pode ter seus 

méritos com contatos reais nesse processo, para que ele possa detalhar e antecipar eventos, mas, se esse fosse o 

caso, as possibilidades de continuar esse trabalho informativo teriam sofrido represálias com facilidade, pois o 

controle operacional das comunicações da sua rede ainda pertence às suas elites. Quando as coisas ficarem fáceis, 

fique alerta, pegue o que você acredita e mantenha o resto em uma caixa de areia. 

Q - Caro Mythi, recentemente houve um aumento nos níveis de radiação ambiente em partes de Tóquio. Esses 

níveis são mais altos do que durante o evento de outono de março de 2011. Atualmente, Shibuya, Tóquio está 

registrando mais de 0,34 micro sieverts por hora. Por que o repentino aumento localizado nas leituras? São o alto 

número de mortes relacionadas à exposição à radiação ou são apenas o resultado de um envelhecimento da 

população. Obrigado Mythi, do fundo do meu coração. 

- Gilbert, o Japão tem muitos leitos de água em seu porão e, na realidade, é quase totalmente solto, preso por 

áreas específicas que o mantêm coeso até o momento. A maior radioatividade finalmente penetrou nos lençóis 

freáticos mais profundos com a síndrome de naufrágio de um dos núcleos atômicos incandescentes. Grande parte 

do Japão é altamente radioativa em suas camadas mais profundas e isso tenta alcançar a superfície com 

intensidade crescente. Não são boas notícias. 

Q - Mythi, eu gostaria de saber quais eram as luzes misteriosas sobre a Rússia na outra noite. Os plêiades 

protegiam a Rússia de asteróides ou algo mais? O que ocorreu para iluminar o céu por quilômetros? 

- Wizaurad, quando um asteróide ou meteoro de tamanho ameaçador pode cair em uma área densamente 

habitada, as sondas dos Plêiades os destroem automaticamente. Se ele cair no mar ou em uma área deserta, eles 

deixarão passar. Mas quando se trata de um asteróide como o EK-15 de 2017, feito de ouro, você provavelmente 

discordaria se os pleiadianos o impedissem de atingir a superfície. 

Q - Mythi, na reunião 151, você fala sobre a colônia piloto em Marte aprovada pelo conselho de Mantuk. Esse 

lugar cosmopolita que você fala em nosso sistema solar também inclui a colônia de reptilianos e terráqueos que 

está pronta lá? Você pode elaborar um pouco sobre isso? Como eles se dão bem? Obrigado. 

- Carlos, como eu disse anteriormente, Marte agora é um planeta cosmopolita em seu sistema solar. Nossa colônia 

já está muito bem montada e verde. A colônia reptiliana que recebe os associados terráqueos também é uma 

colônia aprovada para o local e já tem mais de 40.000 habitantes. Todos supervisionados por agentes da Taus que 

serão responsáveis pelo desenvolvimento deste sistema solar. Qualquer modificação da fauna e da flora deve ser 

aprovada previamente pelas colônias que estão usando o planeta com o consentimento de Taus. 

Q - Mythi, você declarou que um dos seus momentos mais tristes foi testemunhar a destruição de um planeta. 

Você poderia nos explicar por que isso foi permitido em primeiro lugar? A população daquele planeta, além de 

sofrer de uma liderança fraca, estava com sérios atrasos espirituais? 

Andrew, isso foi no começo da minha carreira. Uma colônia insetóide assumiu um nave de transporte mais 

avançado durante um comércio de mercadorias e tentou cientificamente copiar a espaçonave, uma vez que 

operavam com unidades muito mais antigas. Eles levaram a nave a um laboratório no porão do planeta e 

desmontaram. Naquela época, seus cientistas acreditavam ter encontrado uma maneira de abrir a unidade de 

energia antimatéria para copiar a tecnologia em um laboratório controlado e, quando o governo autorizou a 

tentativa de apropriação da tecnologia, eles avançaram. Quando eles abriram a unidade, a reação estava fora de 

controle e formou um buraco negro que consumiu o planeta rapidamente. Estávamos em órbita no momento, 

tentando negociar o retorno do nave, quando nossos sistemas automatizados nos afastaram a uma distância 
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segura do evento que começou fora de controle. Eu pessoalmente vi a extinção de mais de 5 bilhões de seres 

durante os minutos que duraram o evento. Essa população, depois de desencarnada, foi redistribuída aos planetas 

com sua raça e foi gradualmente reabsorvida na terceira dimensão, mas os autores desse holocausto sofrerão 

muitas encarnações até pagarem a enorme dívida que contraíram. 

Q - Mythi, uma vez (reunião 37), você falou sobre o tamanho dos planetas e citou um que é 100 vezes maior que o 

nosso Sol. Apenas por curiosidade: onde está este planeta? Qual estrela orbita? (Ou é a estrela que a orbita?) 

Quais colônias vivem lá, se houver alguma? 

- Snowmeow, quanto maior a estrela, maior a sua massa acumulada em sua órbita. Grandes campos 

gravitacionais atraem e capturam muito mais matéria, o que acaba agregando e formando enormes planetas. 

Sóis, como os nomeia Betelgeuse e Antares, com 700 e 1400 vezes o tamanho do seu Sol, podem atrair até 

pequenos sistemas solares, se estiverem ao alcance de seus campos gravitacionais. Orbitando essas estrelas, 

existem planetas muito maiores que 100 vezes o tamanho da Terra, mas a maioria está em órbita longe da estrela 

para equilibrar sua gravidade, o que a torna cercada por densas atmosferas gasosas como Netuno, Saturno e 

Júpiter. Esses planetas enormes têm luas maiores que a Terra, e muitos deles são habitados, e muitas dessas luas 

também têm suas luas. 

 

- Amigos, vamos continuar nossa missão aqui, tenha certeza de que, por mais que pareça, tudo estará sob controle 

de uma maneira ou de outra. 
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Vídeo 155 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e cinco - maio de 2018. 
 

- Amigos, eu sei que você cobra CB pelos contatos e às vezes ele fica estressado porque às vezes temos falta de 

tempo. Trocamos breves palavras algumas vezes, mas para falar de outros pontos que não responderam a essas 

perguntas. Ninguém é a causa desses atrasos, apenas o acúmulo de trabalho a que nossas frotas foram 

submetidas. Temos ajudado outras colônias a pedido do CG e isso às vezes me impede de falar com você com mais 

assiduidade. Estamos entusiasmados com a implantação de novas colônias neste quadrante da galáxia, o que 

torna esse CG Regional cada vez mais importante em sua atuação. Mais cinco colônias estão sendo implantadas 

em sistemas próximos a esse e em breve haverá muito movimento nessa região. Com você através do nível 1, 

haverá mais uma corrida para poder ajudar nesse grande empreendimento. 

Questões: 

Q - Mythi, o que abre informações sobre vidas passadas para pessoas após ferimentos na cabeça? Não é um 

desenvolvimento; é apenas trauma. Devemos chamar esse fenômeno de erro do sistema, não é? 

- Maksud, em sua cultura, eles dizem que, para uma coisa funcionar, às vezes um bom passo resolve ... isso é mais 

ou menos o que acontece, de acordo com o tipo de trauma que algumas "gavetas" abrem momentaneamente em 

um processo involuntário, e coincidentemente elas podem ser armazenadas informações que podem vazar por um 

tempo até a gaveta fechar novamente. Quanto mais desenvolvida uma raça, mais gavetas podem ser abertas 

espontaneamente, sem a necessidade de "passo". 

Q - Oi Mythi, você pode nos falar sobre as interações entre as sociedades egípcia e da Atlântida antigas e como 

elas podem estar interagindo com a nossa sociedade agora e seu relacionamento com os Draco? Obrigado. 

- Thomas, as interações da Atlântida depois dos sumérios e dos Vedas foram grandes, particularmente no 

continente europeu, porque na época toda grande cultura acabou influenciando outras pessoas com seus 

conhecimentos e legados. As reminiscências dessas culturas afetaram suas culturas até os dias atuais, 

estabelecendo raízes profundas em todo o mundo antigo. O Atlantis também esteve presente nas Américas, com 

cidades na América Central e influenciou os maias, os incas e astecas. Em certos momentos, eles foram visitados 

por Atouns, Pleiadeanos e por algumas raças reptilianas que insistiam em instalar colônias aqui. Se com o termo 

"Draco's" você se refere a reptilianos, houve interações e trocas de presentes. Como expliquei antes, o que você 

chama de constelação de Draco não tem nada a ver com esses reptilianos do passado. 

Q - Mythi, o planeta Phaeton (local presumivelmente entre Marte e Júpiter) 12.000 anos atrás estava no sistema 

solar ou não? Se foi onde sua órbita passou, quantos satélites estavam em Phaeton e por que voou em pedaços? 

- Alemão, o cinturão de asteróides a que você se refere não tem 12.000 anos, mas aproximadamente 150 milhões 

de anos. Ele se formou após uma colisão catastrófica entre uma grande lua orbitando o planeta Júpiter e um dos 

planetas do sistema Nibiru durante uma de suas passagens orbitais do seu sistema solar. Este planeta que você 

chamou de "Phaeton" entre Júpiter e Marte não existia de acordo com nossos registros. 

Q - Mythi, eu tenho ouvido gravações de Solfeggio Frequency que afirmam que 528Hz repara o DNA do ouvinte e 

432Hz cura a doença mental do ouvinte. Isso é verdade? 528Hz | Repara DNA e traz transformação positiva | 

Solfeggio Sleep Musichttps://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8 

- Veja Jerry, as frequências que estão dentro da faixa receptiva do tímpano e dos tecidos adjacentes não têm 

utilidade prática para mudar qualquer coisa que realmente precise que mudanças na forma quântica sejam 

alteradas. Não é real a afirmação de que as frequências podem alterar o DNA ou fazer reparos nervosos de 

qualquer natureza. As bandas de frequência vibracional que induzem tensões na superfície celular para realizar 

alguma restauração física pré-determinada ou necessária estão em outro nível e em outros comprimentos de onda 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8
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que serão manipulados com uma gama de variações quânticas que causarão as respostas esperadas para a 

obtenção do resultado necessário. 

Q - Mythi, você pode nos atualizar sobre as cidades fantasmas e os alienígenas que deveriam habitar nelas? 

- JB, alguns acordos foram feitos quase unilateralmente por alguns de seus governos com raças que eles 

"convidaram" a se estabelecer no planeta para simbolizar a reunião de raças ancestrais. Essas raças têm bases no 

Tibete e no Nepal há milhares de anos. São culturas que trouxeram as várias raças orientais para este planeta. As 

cidades foram construídas como "presentes" que esses governos aguardam para serem aceitos assim que a 

abertura do contato entre as raças for autorizada pelo CG. 

Q - Mythi, temos outro planeta invasor que chamamos de CFBDSIR J214947.2-040308.9. Pode ser um dos planetas 

que está sendo rebocado como um peso pesado, já que nossos astrônomos estão dizendo que é maior que 

Júpiter? 

- Não, Tami, este é um dos muitos planetas errantes, resultado do enfraquecimento de seus sóis ou buracos negros 

que causa a fuga da órbita no ponto crítico. Existem também milhões de outros planetas errantes também 

resultantes de colisões entre sóis ou galáxias. Este planeta que você mencionou está muito distante do seu 

sistema, não há possibilidade de influenciar o equilíbrio orbital neste setor. 

Q - Mythi, o sinal de rádio enviado em 1974, descrevendo nosso planeta, foi enviado por terráqueos ao espaço. 

Vinte e sete anos depois, em 2001, uma figura retangular e um retrato com rosto humano apareceram na 

Inglaterra. Mythi, o que as pessoas receberam em troca? O que você sabe sobre este caso? Por que a maioria dos 

círculos nas plantações aparece na Inglaterra? Você pode dizer o que é dito nessas figuras, quem são os rostos e 

qual é o significado das mensagens? 

- Angela e Belinda, os sinais de rádio enviados por você nessas tentativas dificilmente poderiam ser captados ou 

decifrados por alguém lá. Se você tivesse alguma idéia de quantos sinais e ruídos aleatórios em todas as faixas de 

frequência circulando pelas galáxias entenderiam por que digo isso. Existem sinais específicos entre civilizações, 

naves e portais de CG que são capturados por todos aqueles que trabalham ou circulam nas regiões, mas não há 

toque para sinais que não estão catalogados nos sistemas, e cada corrida tende a cuidar de seus próprios 

negócios. . Esses círculos de colheita não têm relação com sua transmissão. 

 
 

- Os campos de plantação ingleses são amplamente utilizados porque são geometricamente bem distribuídos, 

planos e mecanizados, fornecendo excelentes pranchetas, além de estarem em um local onde esses desenhos 

podem ser facilmente vistos e analisados por seus centros culturais dos chamados "antigos mundo ". 
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- A mensagem o aconselha a estar bem ciente dos equívocos impostos a você sobre outras raças e a natureza do 

que existe aqui fora, para não confiar em falsas promessas e ofertas e que o contato entre as raças está próximo. 

 

- Esta tabela resume as principais diferenças na formação original das raças humanóides, entre os cinzas e os 

terrenos, pois os cinzas também contêm um tipo de silicone biológico em sua composição física natural. 

Q - Mythi, os órgãos transplantados podem transferir memórias para os receptores? Se sim, 

como?https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html# 

- Julian, não, órgãos ou tecidos não transferem memórias.Mesmo se houver aceitação celular de DNA ou genoma 

diferente, eles são restritos ao órgão transplantado e não interferem na dinâmica do corpo receptor. Se o 

destinatário tiver acesso aos dados pessoais do doador, pode ser induzido por sua própria consciência a imaginar 

ter "memórias" anexadas a esse doador. Se você sabe que é de uma criança, um soldado, um esportista, uma 

pessoa do sexo oposto, tudo isso irá gerar "memórias artificiais", dependendo da sugestão do destinatário em 

questão. 

Q - Mythi, alguns estão dizendo que falam com você também, isso é um fato ou você apenas conversa com a CB? 

- Carlos, eu adoraria conversar com todos, até mesmo lhe dar a oportunidade de responder às perguntas 

escolhidas por muitos de vocês, mas comecei este trabalho como um sociólogo antropólogo por curiosidade e 

acabei me envolvendo como um amigo mais velho deste grupo. Depois de quase sofrer algumas sanções, obtive 

uma aprovação indicada por outros analistas sociais da Base Antarctica para continuar esse contato único com 

fins didáticos e informativos, desde que não contrarie outras diretrizes de CG. Eu me comunico apenas com a CB, 

qualquer outra comunicação fica muito aquém do que foi licenciado para esse contato analítico. 

Q - Mythi, por que o sexo e o desejo sexual fazem parte da experiência humana? Está relacionado à liberdade e 
criatividade (além da procriação)? Como um orgasmo afeta os chakras e como a energia sexual está relacionada à 
kundalini? 
 
- Veja Michael, como as pessoas dizem que toda ação causa uma reação que, apesar de dizer "contrário", no caso 
biológico, essa não é uma regra imperativa. O desejo sexual é um estímulo que, no caso dos seres racionais, pode 
ser direcionado ao prazer inerente ao ato reprodutivo, mesmo que esse fato não ocorra na prática. A aceleração 
da circulação localizada, manifestada em homens e mulheres durante o sexo, associada a um processo bioquímico 
completo envolvendo nervos e hormônios, provoca fluxos estáticos de eletricidade que se acumulam e 
descarregam através dos feixes de nervos, à medida que as fases do prazer atingem um ponto em que esse 
bioelétrico acumulado a excitação atinge seu limite de contenção e descarrega completamente no feixe nervoso, 
causando o orgasmo ou o clímax do prazer da reprodução. Na realidade, os pontos que você chama de "chakras" 
pertinentes a esse caminho pela medula espinhal são despertados durante o processo. O estímulo externo 

https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html
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funcionará bem se o "preso" do casal tiver um bom equilíbrio hormonal para causar a interação entre externo e 
interno. 
 
Q - Olá Mythi, você poderia falar ou dar uma ideia do motivo pelo qual temos ondas cerebrais variadas, além do 
que nossa ciência nos diz? Alguns exemplos seriam ondas cerebrais altamente ativas, como ondas gama, em 
comparação com ondas lentas e rasas, como ondas delta. Agradeço antecipadamente. 
 
- Jair, as faixas de frequência que você pode medir são compatíveis com os instrumentos que você tem à sua 
disposição hoje. Você precisaria de um analisador de espectro na faixa quântica para poder ver como as ondas 
cerebrais literalmente se entrelaçam e interagem. A interação final das interações quânticas é a fonte que gera as 
frequências mensuráveis para você, ou seja, uma interface 4D para um 3D. As variações que você pode medir 
dependem do foco do cérebro ou das tarefas que o proprietário está realizando. Você vê apenas o efeito e não a 
causa real que causa os eventos. 
 

Q - Mythi, você pode falar sobre o faraó Akhenaton e sua rainha Nefertiti do Egito, por favor? A maior parte da 

história de sua vida foi deliberadamente apagada da história. As obras de arte, que sobreviveram até hoje, 

retratam a família real de uma maneira bizarra. Parece que toda a família (incluindo crianças) tinha crânios 

alongados. Existe uma teoria de que eles não eram terráqueos, mas um mestiço com alguma raça alienígena. 

Obrigado! 

- Tania, se você prestar atenção, descobrirá que nenhum dos líderes egípcios era um humanóide "normal" em seu 

planeta. As famílias reais apenas se reproduziam com representantes das raças-mãe. Achei que isso já era 

conhecido por todos vocês, mas se não era, é agora. Eles eram uma raça muito específica que, ao contrário de 

outras, adotou esse tipo de tradição. Por esse tipo de conexão, os faraós podiam se comunicar com os "deuses", 

enquanto o resto do povo não. Daí veio a adoração e o respeito por suas linhagens reais. 

 

 

Q - Mythi, eles deveriam ter sido tirados em 1972 como fotos de dois Pleiadianos (uma mãe e seu filho) que 

vieram de Nova Lyra, orbitando o Atlas Estelar nas Plêiades. Eles são genuínos e você pode dizer algo sobre esta 

corrida? 
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- Giorgi, pelos traços dessas pessoas poderiam ser os Plêiades, pois muitos de vocês descendem dos Plêiades, 

mesmo sem saber. Não temos registros de pessoas específicas de todas as raças, mas afirmo que se fossem 

pleiadianos de qualquer uma das colônias fora da Terra, eles seriam automaticamente resgatados e não seriam 

expostos nessas fotografias. 

Q - Caro Mythi, se bem me lembro, você disse que o banco de dados da Comunidade Galáctica não sabe quão 

grande é o nosso universo e que até agora você explorou apenas um quinto do universo conhecido. No universo 

conhecido a que você estava se referindo, quantos superaglomerados Laniakea poderiam ser instalados? 

- Beneditto, essa pergunta foi interessante para lhe dar uma idéia da imensidão desse universo. O sistema unido 

das comunidades galácticas cobre apenas (ou já) 8% do agrupamento galáctico chamado por você como Laniakea. 

Isso representa aproximadamente a união de 9.200 galáxias, o que representa 1 quinto do universo atualmente 

explorado. Como você pode ver, ainda há muito a explorar em apenas um superaglomerado Laniakea. 

Q - Mythi, de acordo com os registros do GC, onde estavam os 3 pólos norte anteriores? Em que períodos ou em 

que anos essas mudanças ocorreram? Que desastres naturais ocorreram durante as últimas mudanças de pólo? 

- Pavel, falando da mudança geográfica do pólo, se eu entendi a pergunta, foi o seguinte: Pólo Norte - Deserto do 

Saara e sul no Oceano Pacífico central - 270.000 anos atrás.Pólo Norte - Nordeste do Brasil e pólo sul na Austrália - 

620 mil anos atrás .Pólo Norte - sudoeste do continente norte-americano e pólo sul no Oceano Índico - 890 mil 

anos atrás. 

- Cada vez que essas mudanças ocorriam, acompanhando parcialmente a mudança dos pólos magnéticos, a crosta 

do planeta aumentava de tamanho, causando mudanças significativas nas placas tectônicas, engolindo partes e 

emergindo outras, alterando a posição dos oceanos e criando novas zonas vulcânicas. Como você pode imaginar, o 

conceito de "desastres naturais" não tem muita conotação naqueles tempos, seria mais interessante chamar 

eventos como mudanças naturais do planeta. 

Q - Mythi, em 1570 Conrad Haas, engenheiro militar da Transilvânia-Saxônia, nascido na Austrália, escreveu um 

manuscrito de 450 páginas, conhecido hoje como "Manuscrito Sibiu" (Sibiu, Romênia), onde descreve 

detalhadamente dados técnicos sobre foguetes de vários estágios. , artilharia, balística e até naves espaciais 

possíveis, além de esboços perfeitos. Ele afirma que, no ano de 1555, em Sibiu, na Romênia, foi lançado um 
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foguete de vários estágios na frente de milhares de testemunhas oculares. Quem era esse homem, talvez um 

missionário extraterrestre? E se sim, então por que ele foi enviado durante a Idade Média? Por que este foguete 

foi lançado em 1555, por que em Sibiu? 

:  
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- Todor, esse engenheiro teve essas idéias por conta própria ou teve a idéia de manuscritos chineses pelo menos 

1000 anos mais velhos. Foguetes montados são fabricados na China há mais de 1000 anos, incluindo cores 

diferentes em cada estágio para fins comemorativos. Essa idéia e desenhos semelhantes a esses podem ser 

encontrados em manuscritos chineses em seus museus sem problemas. 

- Amigos, espero sinceramente estar de volta disponível em algumas semanas ou antes disso, se houver uma 

necessidade premente. Fique atento às regiões centrais e ilhas ao norte do Pacífico, incluindo o Japão. Algumas 

medidas estão sendo tomadas, mas pode haver atividades inesperadas na região. Espero que todos fiquem bem e 

estaremos aqui. 

Vídeo 156 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e seis - julho de 2018. 

 
- Olá meus amigos! Hoje eu estava ocupado em nossa nova colônia em Marte. Também aproveitamos a 
oportunidade para pousar no grande asteróide de 806 quilômetros de largura chamado por você de "Vesta", cerca 
de um quarto do diâmetro da sua Lua, que está passando em sua órbita pelo sistema. Ele é praticamente um 
planetoide rochoso muito abundante em minérios e, em sua última passagem pelo cinturão de asteróides, 
deslocou centenas de outros asteróides menores, e muitos deles passarão perto dos planetas Terra, Marte e Vênus 
de hoje até o final de agosto . Estaremos atentos a possíveis eventos. 
 

 
Questões: 

 
Q - Mythi, o Bitcoin foi uma criação de ET? Satoshi Nakamoto é um pseudônimo / nome de uma pessoa ou grupo 
de pessoas que criou o cliente Bitcoin original e autor do white paper de referência original que detalha o 
protocolo. Nakamoto participou da rede ajudando com o código e a mineração até 2010, quando desapareceu, 
para nunca mais ser ouvido. Você pode nos dizer alguma coisa? 
 
- Veja Michael, qualquer sistema monetário que possa ser criado ou sugerido após a integração do seu planeta 
será baseado em regras comerciais interculturais, permitindo a integração econômica com outros membros do CG. 
A criação do Bitcoin, como eles chamam, é uma tentativa de implantar um sistema monetário que vem apenas de 
grupos do seu planeta, sem interferência externa. 
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Q - Mythi, a acupuntura é um mapeamento muito antigo do corpo e um presente de uma civilização mais 
avançada? 
 
- Carlos, o mapeamento de todas as terminações nervosas eram presentes de algumas raças-mãe para várias 
culturas do planeta. Eles já existem há milênios, e algumas sociedades começaram a usar esses mapeamentos 
para induzir estímulos e relaxamento com base na reação nervosa pela introdução de agulhas nessas terminações 
nervosas. Na época, não havia acesso a equipamentos para mapear a rede nervosa, de modo que isso define a 
origem externa do planeta. 
 
Q - Mythi, o que posso fazer para ajudar na divulgação de tecnologias que se aplicam ao campo da saúde? Como 
posso desenvolver terapias, a maioria baseada em frequência ressonante, sem ser desacreditada por meus 
colegas por sequer pensar em ensaios? Existe uma maneira mais simples de fazer isso mentalmente sem usar o 
equipamento? Sinto que tenho muito a oferecer e estou triste por não poder colocar minhas idéias em prática. 
Alguma sugestão? 
 
Tony, como eu disse anteriormente, a concentração de energia cósmica é apenas uma questão de treinamento e 
prática. A energia cósmica, grosso modo, é um enorme conjunto de frequências que abrange a vibração física e 
toda a faixa quântica. Dependendo do problema em que você se concentrar, você ajustará a faixa ideal a ser 
usada a qualquer momento e para a finalidade específica. Essa sintonia é automática, ou seja, o cérebro serve 
como uma antena que ajusta a captação ideal para a finalidade desejada. 
 
Q - Mythi, esta foto mostra a ressonância de Schumann de 26 a 28 de março de 2018. As medidas são tomadas na 
Rússia, na cidade de Tomsk. Podemos no lat 38º norte, longitude 9º oeste (Península Ibérica), considerar que 

esses valores são precisos para a Península Ibérica devido à distância entre os dois pontos? E também, o que você 
pode elaborar sobre os picos de 40 hertz e os ciclos de 3 a 4 picos por hora? Essas leituras são precisas? 
- Carlos, essas medições são corretas em seus períodos, não são tão precisas nas amplitudes. O globo pulsa 
inteiramente como um todo.Picos de frequência mais alta são interações do magnetismo do núcleo com camadas 
de magma mais densamente acumuladas em certas regiões, especialmente onde grandes aglomerados estão cada 
vez mais próximos da superfície do planeta, interferindo mais intensamente no campo geomagnético.Com isso, 
você tem uma vaga idéia do que está acontecendo agora com suas camadas de magma e com o núcleo do planeta 
flutuando no centro dessa massa em movimento. O excesso de calor 
gerado pelo processo do dínamo está causando a expansão do 
volume de magma, forçando a crosta do planeta a abrir espaço para esse 
novo volume. 
 
Q - Caro Mythi, se você tem alguma idéia, diga-nos qual raça 
alienígena é essa? Obrigado! 
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Nikhil, Michaela, Michael, isso é muito vago. As fotos também são muito ruins. Por ter cabelos pode ser de 
inúmeras raças de origem pleiadiana ou botas, mas é impossível se identificar com certeza. Esta foto de uma 
cabine de controle não se parece com nenhuma nave da época ou com qualquer outra nave. 
 
Q - Mythi, existe alguma árvore comum em seu planeta e na Terra, como banyan ou algo assim? 
 
- Kit, todas as plantas deste planeta foram trazidas aqui por botânicos especializados. Eles foram semeados nas 
regiões climáticas apropriadas na época e milhões de sementes de várias espécies foram pulverizadas pelo ar. Ou 
seja, temos plantas e tipos de árvores semelhantes aos que você tem e muitas outras espécies que foram 
adaptadas em nosso planeta e você ainda não tem idéia de que elas possam existir. 
 
Q - Mythi, qual é o verdadeiro motivo do presidente Trump querer uma força espacial? 
 
- JBharco, só posso imaginar uma razão; tente desviar a atenção e grandes somas do público. Alguém sabe que 
nenhuma tecnologia armada será capaz de viajar através do espaço abaixo do cinturão de Van Allen, então é 
apenas ficção projetada para enganar as pessoas. 
 
Q - Olá Mythi, sou microbiologista e gostaria de perguntar; sua raça e / ou outros humanóides ingerem bactérias 
de ácido lático de qualquer tipo, mesmo de origem não láctea, por exemplo, LAB de origem vegetal, para manter 
intacta sua microflora gastrointestinal? E caso você ou outras pessoas o façam, são as cepas que você está usando 
semelhantes a algum gênero que temos aqui na Terra, como - Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, 
Streptococcus e assim por diante, assim como sua origem - LAB de laticínios ou não LAB-loiry? 
 
- Tsveti, nossa flora intestinal é muito semelhante à sua, porque a sua também veio de fora. Nossa flora como a 
recebemos quando crianças com um mínimo de leite materno mantêm seu equilíbrio normal ao longo de nossas 
vidas, sem necessidade de reposição artificial ou natural, a menos que haja algum acidente de envenenamento 
digestivo que force a necessidade de reestruturar a flora por meio de tratamento. Lactobacilos e coliformes, entre 
outros microrganismos, são um 
parte integrante do sistema digestivo, pois causam a degradação dos alimentos e permitem a extração de 
substâncias essenciais. A diferença é que o pH do nosso sangue é naturalmente o significado mais básico: usamos 
menos digestão com ácido lático e temos baixos níveis de ácido úrico no sangue e nos tecidos. Os níveis de 
colonização do sistema digestivo diferem de raça para raça, dependendo do tipo de alimento consumido e de sua 
formação biológica. 
 
Q - Mythi, em 2011, Todor perguntou sobre o aquecimento global e você disse que o aquecimento é "causado 
pelo aquecimento do sistema solar como um todo" e por causa do "processo de inversão de forças pela 
abordagem do hemisfério galáctico" e nenhuma "causa local". Você disse que o processo de transição deveria 
terminar em 2013, mas cinco anos depois ainda somos testemunhas de um clima louco em todo o mundo. 
Realmente a população em constante crescimento e sua necessidade de energia, obtida pela queima de 
combustíveis fósseis, não têm nenhum impacto sobre o clima da Terra, e as únicas razões são a expansão e o 
ajuste da Terra à nova frequência, e quando espera terminar, pois continuam além de 2013? 
 
- Elly, no caso do aquecimento, as mudanças de frequência do sistema solar aquecem o interior do planeta, que 
por sua vez se externaliza à medida que a temperatura aumenta globalmente, mas, por sua vez, podem ser 
agravadas por atos de degradação do meio ambiente, como desmatamento e pulverização atmosférica. produtos 
como óxido de alumínio. Depois de o sistema Nibiru foi desviado e a adição de contrapesos para manter a Terra 
em seu eixo por mais tempo, os cientistas do CG atrasaram um pouco essas consequências, já que suas elites 
tinham planos para essas catástrofes e não dariam a chance necessária para um grande número de seus 
concidadãos estar melhor preparado para essas mudanças. Agora o planeta está solto e, por si só, as mudanças já 
estão em andamento. 
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Q - Mythi, por favor, conte-nos sobre os seres que criaram arte rupestre tão sofisticada em várias partes do 
mundo. Qual era o objetivo desses desenhos além de apenas caçar? Obrigado! 

 
 

 
 

- Luna, na verdade, a arte faz parte da vida cotidiana dos humanóides. Dos homens das cavernas sempre existiram 
aqueles que se destacavam com diferentes dons artísticos. A retração da vida cotidiana, animais, caça, objetos, 
era uma maneira de deixar algum legado para as gerações futuras de suas tribos e sociedades, além de agradar 
aos deuses ou entidades imaginadas para proteção e boa sorte. 
 
Q - Mythi, quais são os dados demográficos humanos em Marte? Explique como o CG define as diretrizes em 
Marte para demografia ou níveis humanos e não humanos em um novo planeta como Marte. Entendo 
corretamente que a consciência humana que habita Marte afeta a aura que se desenvolve em Marte? 
 
- Karen, como eu já mencionei, Marte é um planeta cosmopolita agora, ou seja, não possui um proprietário 
efetivo. Qualquer raça que deseje uma instalação ou colônia deve apenas aconselhar o CG sobre o que é e qual o 
objetivo específico. Ainda não existem estudos sobre dados demográficos devido à circulação constante da 
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população por ser um planeta aberto. A aura de um planeta está se consolidando com o passar do tempo, é 
independente formada por humanóides ou não humanóides. No caso de Marte, a aura será formada por todos os 
seres vivos que habitarão o planeta, como no caso da Terra. 
 
Q - Mythi, uma mancha azul apareceu em uma região de dunas de Marte que não existia antes em fotos da 
mesma área, você poderia nos dizer algo sobre isso? 
 
 

 
 
- Miró, em fotos ou telescópios com boa resolução, você poderá observar vários novos "pontos" nas zonas 
desertas de Marte, porque grandes quantidades de matérias-primas estão sendo transportadas por portais e 
depositadas nessas zonas para uso das diversas comunidades que estão investindo em instalações lá. Dos locais de 
depósito, os materiais são removidos com os naves de serviço locais a serem usados. 
 
Q - Mythi, o que é necessário para entrar na galáxia da comunidade? Agora é apenas um processo simples de 
esperar o negativo e o ganancioso desaparecerem e as novas gerações trarão a mudança necessária para a 
ascensão (contato aberto) com eles a tempo? Além disso, é possível fazer um pedido de voluntariado direto para 
o CG para participar dos esforços que estão sendo feitos neste sistema solar, relacionados a este mundo e seu 
povo? Nossos cérebros são desenvolvidos o suficiente para serem treinados para usar o equipamento que você 
usa e trabalhar ao seu lado? Obrigado. 
 
- Wilhelm, o processo de admissão no GC exige estabilidade em relação ao volume de influências positivas em uma 
porcentagem menor de negativos. Isso pode acontecer sempre que as sociedades são libertadas cada vez mais dos 
controles mentais impostos até agora pelos que estão no poder. Um povo acordado é um povo que possui seu 
próprio destino. Texiste a possibilidade de voluntários serem treinados para várias funções no trabalho em equipe, 
mas até que haja uma diretriz de GC sobre esse tipo de relacionamento, as possibilidades de voluntariado se 
tornam inviáveis. Quando houver uma liberação de comunicações inter-raciais com seu planeta, as oportunidades 
se tornarão reais, incluindo futuras trocas para fins de transferência de tecnologia. 
 
Q - Mythi, estou curioso sobre as raças de insetos, qual o tamanho delas? Eles são semelhantes aos insetos aqui 
na terra? Eles voam, zumbem etc.? 
 
- Johguin, os insetoides são outra história. Existem muitas variações, todas com exoesqueleto e muitos tipos de 
mutações adaptadas aos seus planetas originais. Eles variam de pequeno a maior do que as suas maiores baleias. 
Existem espécies que voam, pulam, correm e até anfíbios. Eles são muito mais fortes e mais resistentes do que 
qualquer humanóide e, se tivessem as qualidades de nossos cérebros, certamente teriam dominado todo o nosso 
universo conhecido com tranquilidade. Felizmente para nós, seus cérebros são mais instintivos e voltados para a 
praticidade, seus cérebros são desprovidos das áreas responsáveis por sentimentos que transcendem a lógica 
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dirigida e imediatista. Isso lhes causa um desenvolvimento extremamente lento comparado aos humanóides em 
geral. 
 
Q - Mythi, você disse várias vezes antes que nossa Elite e seus representantes tiveram reuniões com 
representantes da Comunidade Galáctica. Se nossa elite sabe da presença de CG na Terra e se comunica 
ocasionalmente, por que o CG ainda está se escondendo das pessoas comuns? Obrigado. 
 
- Hristo, esses encontros são essencialmente para acordos de retorno de tecnologias capturadas entre outras 
diretrizes. Não há realmente nenhuma conversa aberta sobre assuntos gerais. O CG está seguindo normas como 
em qualquer outra colônia em ascensão, mas suas elites pretendem adiar esse processo o máximo possível para 
tentar planos alternativos para o planeta que eles consideram propriedade deles, não sua.Somente o CG sabe 
quando poderá se apresentar ao público em geral, e esta é uma ocasião aguardada. 
 
Q - Mythi, você pode nos dizer a importância de elementos monoatômicos, como ouro monoatômico, rodium de 
platina etc. Sua ingestão é benéfica e de que maneira? 
 
- Urosh, elementos monoatômicos são elementos combináveis, mesmo com outros metais atomicamente 
instáveis, como aqueles chamados por você de "metais pesados". Esses elementos podem ser usados para 
desintoxicação orgânica, mas teriam que ser usados em doses muito bem calculadas para não causar um efeito 
cumulativo desses elementos. A falta desses "metais pesados" faria com que elementos monatômicos de longo 
prazo se combinassem com elementos menos instáveis que fazem parte do metabolismo normal do corpo, 
causando perdas orgânicas em outras áreas. 
 
 Q - Mythi, você pode nos dizer algo sobre a origem desse skiff chamado Sealand Scull? 
 
- Mikhael, este é um crânio de macaco, não humanóide ou alienígena. É de um primata do seu próprio planeta. 
 

 
 
Q - Mithi, tornaram-se disponíveis informações que abordam o que chamamos de eletrogravítica, consistindo 
basicamente em capacitores e alta tensão. Algumas delas estão sendo executadas pelos governos. Indivíduos 
como eu, que obtiveram acesso a esses esquemas e são capazes de criar esses dispositivos, estão preocupados em 
levar isso adiante. Os colegas que estavam perto de ter uma aeronave operacional finalizada e outros 2 que 
realmente as levaram ao espaço foram prontamente confiscados pelo governo como uma "questão de segurança 
nacional". Muitos de nós agora têm esses planos e gostariam de trazer esse público. Chegou a hora de 
construirmos esses naves e conscientizar o público? 
 
- Tonitor, você sabe que suas elites tentarão dominar as tecnologias que consideram estar em conflito com o atual 
modelo econômico e energético; portanto, sempre haverá o risco de anunciar algo que cria um conflito de 
interesses até que haja uma integração no quais suas elites definitivamente perderão esse controle. Se você quiser 
saber se esse sistema funciona, envie os dados para o OC e posso verificar se há viabilidade nesses projetos. 
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Q - Mythi, você poderia oferecer sua análise permitida do estágio físico da Terra (dentro do turno). Obrigado! 
 
- Peter, a massa inercial do planeta é imensa, mas espera-se uma mudança de posição do eixo rotativo em pouco 
tempo, porque as massas líquidas internas estão em grande movimento e cada vez mais próximas de serem 
exteriorizadas pelas brechas tectônicas, em neste período em que o planeta está crescendo 5% em diâmetro. Não 
posso lhe dar datas, mas o processo já está em andamento no momento. 
 
Q - Olá Mythi. Estou curioso sobre o desenvolvimento inicial das tribos iniciais que você disse que foram trazidas 
aqui por volta de 6500 anos atrás. Como foi a transição de um planeta para outro para as pessoas trazidas para a 
Terra? Podemos ter alguns detalhes? Como nosso desenvolvimento se compara às colônias de nível 0 iniciadas 
pela Comunidade Galáctica com tribos semelhantes, embora mais pacíficas? Quais são as principais diferenças na 
evolução cultural e espiritual ao longo do tempo? Agradeço antecipadamente. 
 
- Degas, eu não disse especificamente 6500 anos atrás. Colônias humanóides foram desenvolvidas neste planeta 
desde 300 milhões de anos atrás. Quando uma tribo ou comunidade humanóide é fisicamente transferida, a 
madrinha da raça fornece local e proteção adequados contra os elementos do planeta para que a nova colônia 
tenha o mínimo necessário para se desenvolver. Como você pode ver, existem muitos prédios, paredes e 
instalações subterrâneas inexplicáveis por seus cientistas porque foram feitos com tecnologia extraterrestre para 
fornecer condições básicas de segurança para essas colônias. Depois de ficarem aqui com a infraestrutura básica, 
as colônias continuariam a crescer pelo processo de novas encarnações diretamente no planeta. Toda cultura tem 
suas raízes ligadas às suas origens, mas o desenvolvimento espiritual é independente da própria cultura, está 
realmente ligado ao senso de comunidade, amor e respeito por tudo o que pode proporcionar paz social e 
equilíbrio ao meio ambiente. Demore o tempo que for necessário, se a sociedade atingir um nível de serenidade e 
compreensão, obterá mais acesso ao conhecimento, às vezes através de voluntários de sua raça mãe que se 
mudam para essas colônias para ajudar nesse desenvolvimento. Quando o desenvolvimento forneceu a bagagem 
necessária para a comunidade passar para o nível 1, foi transferida para um planeta que poderia fornecer um 
habitat melhor para essa comunidade. No caso do seu planeta, a Terra passou para o nível 1 de frequência e, após 
a limpeza do nível 0, se tornará um berço para os níveis 1 e acima. se a sociedade atingir um nível de serenidade e 
compreensão, obterá mais acesso ao conhecimento, às vezes através de voluntários de sua raça mãe que se 
mudam para essas colônias para ajudar nesse desenvolvimento. Quando o desenvolvimento forneceu a bagagem 
necessária para a comunidade passar para o nível 1, foi transferida para um planeta que poderia fornecer um 
habitat melhor para essa comunidade. No caso do seu planeta, a Terra passou para o nível 1 de frequência e, após 
a limpeza do nível 0, se tornará um berço para os níveis 1 e acima. se a sociedade atingir um nível de serenidade e 
compreensão, obterá mais acesso ao conhecimento, às vezes através de voluntários de sua raça mãe que se 
mudam para essas colônias para ajudar nesse desenvolvimento. Quando o desenvolvimento forneceu a bagagem 
necessária para a comunidade passar para o nível 1, foi transferida para um planeta que poderia fornecer um 
habitat melhor para essa comunidade. No caso do seu planeta, a Terra passou para o nível 1 de frequência e, após 
a limpeza do nível 0, se tornará um berço para os níveis 1 e acima. Quando o desenvolvimento forneceu a 
bagagem necessária para a comunidade passar para o nível 1, foi transferida para um planeta que poderia 
fornecer um habitat melhor para essa comunidade. No caso do seu planeta, a Terra passou para o nível 1 de 
frequência e, após a limpeza do nível 0, se tornará um berço para os níveis 1 e acima. Quando o desenvolvimento 
forneceu a bagagem necessária para a comunidade passar para o nível 1, foi transferida para um planeta que 
poderia fornecer um habitat melhor para essa comunidade. No caso do seu planeta, a Terra passou para o nível 1 
de frequência e, após a limpeza do nível 0, se tornará um berço para os níveis 1 e acima. 
 
Q - Mythi, você nos contou sobre o homem do segundo nível que trouxe ordem à sua sociedade, bem como 
nossas figuras religiosas como Jesus Cristo da Terra. Estou surpreso que ninguém perguntou o nome do teu irmão 
visionário magnânimo! Qual é o nome dele? Você exclama o nome dele toda vez que bate no polegar com um 
martelo? 
 
- Jerry, nós o chamamos de Yonis, o Grande Amigo, e não ... se acertarmos o polegar com um martelo, culparemos 
a outra mão ineficiente. 
 
Q - Mythi, em vídeo da missão Apollo Moon com o corpo de “Mona Lisa”, vemos um distinto inchaço / mancha 
escura na testa entre as sobrancelhas. Temos analogia aqui no hinduísmo. O que é isso, algum tipo de dispositivo? 
Alguma coisa relacionada à meditação com um ímã na testa? Podemos construir algo semelhante aqui? 
 



 
468 

 

 
 

- Pavel, esse dispositivo faz parte de um antigo sistema de sobrevivência que foi instalado quando o 
tripulante tinha alguma esperança de um resgate. Ele manteve seu corpo em um estado de hibernação. 
Nesta imagem, os tubos de conexão com o sistema já haviam sido desconectados e a unidade não estava 
mais funcionando, embora esses sistemas mantivessem a sobrevivência por alguns anos, por isso não era 
mais útil no caso dessa equipe de 1 milhão e meio anos atrás. 
 
- Bem, amigos, devo estar disponível para mais perguntas em aproximadamente três semanas e espero 
que o CB esteja disponível para um novo encontro mais cedo. Um abraço pessoal para todos vocês deste 
amigo de Marstuk (o nome que demos à nossa nova colônia lá!). 
 
Vídeo 157 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e sete - setembro de 2018. 

- Amigos, muita coisa interessante acontecendo agora. Grande movimento de naves espaciais no sistema 
participando de ações para apoiar ações de computação gráfica e suprimentos comerciais com a Taus, com as 

https://www.youtube.com/watch?v=6x-uorN_gXw
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maiores docas próximas ao Sol, Júpiter, Saturno e Netuno. Novas licenças para explorar matérias-primas nesses 
planetas inabitáveis estão acontecendo, dada a nova categoria alcançada pelo seu sistema solar. Todo esse 
movimento pode ser visto e registrado por seus astrônomos amadores, porque os observatórios oficiais não 
divulgarão nenhum tipo de registro ao público. O fato de Marte ser cosmopolita, a presença de Taus como 
membro permanente do sistema, a preparação de Vênus para acelerar o resfriamento e o planeta Terra de alta 
qualidade significam que existem três planetas habitados e um em treinamento, em um sistema relativamente 
pequeno como este. Esse fato coloca o sistema solar em um nível mais complexo e sob um nível muito mais 
abrangente de supervisão do CG. Seus agentes usarão todos os meios para garantir que essas informações não 
estejam disponíveis ao público até que as estratégias de controle planejadas e a subjugação que eles desejam 
manter sejam implementadas. Mas nesse ponto eles estão sendo fortemente pressionados por iniciativas de CG 
em muitas frentes. Nas ilhas costeiras do Japão, um dos "desastres causados pelo homem" foi testado, alimentado 
por centenas de toneladas de explosivos convencionais camuflados em um nave blindado que foi 
intencionalmente afundado como um cargueiro comum. Esses detalhes que estou revelando são de domínio 
público dos Arcturianos e Pleiadianos da base da Antártica, portanto não vejo impedimentos para mencionar. A 
partir de agora, com nossa colônia em Marte, nós de Mantuk não somos mais considerados simples " O clima que 
depende de seus oceanos e de suas correntes está atrapalhado neste momento de crescimento diamétrico e 
gerará distúrbios atmosféricos aleatórios com muito mais volume e intensidade do que você costumava ter. Esteja 
alerta em suas regiões, porque essas são condições inevitáveis até que o planeta atinja o novo equilíbrio. 
 
Questões: 
 
Q - Mythi, como a Lua tem um campo geomagnético fraco, por que em certos pontos da superfície existem pontos 
magnéticos com campos muito fortes que a ciência não pode explicar? 
 
- Alfredo, a Lua em sua formação durante o estado líquido que orbita desordenadamente a Terra, atraiu durante 
todo o seu resfriamento materiais metálicos de composição mais compactos para a superfície. Essas grandes 
colunas acumuladas do que vocês chamam de "terras raras" como do tipo neodímio, combinadas com outros 
minérios ferrosos, vários quilômetros abaixo da superfície, essas torres metálicas formaram esses pontos de fortes 
campos magnéticos em alguns pontos da superfície lunar. A Lua contém uma grande quantidade de metais raros 
que se juntaram à fusão com uma grande lua de um planeta errante que atingiu o planeta Terra, causando sua 
formação. 
 
Q - Mythi, entre os dias 9 e 10 deste mês, tivemos uma passagem da lua na frente do Sol a partir de um ângulo 
visível pela sonda SDO, e essa mesma sonda capturou uma passagem de diâmetro semelhante cruzando o Sol na 
direção oposta algumas horas depois. Você poderia esclarecer o que poderia ter sido? 
 
- Carlos, algumas grandes naves espaciais circulares de Aldebaram estão estacionadas próximas ao Sol durante 
esse período, e pela direção indicada estava a sombra de uma delas que foi registrada se aproximando pela sua 
sonda. CB me mostrou outra foto de outra sonda sua, onde a imagem de uma delas foi registrada estacionada 
perto do seu Sol, seguida por muitas naves espaciais de outras frotas. 
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Essas naves espaciais trabalharão na manipulação de Vênus em sua nova órbita, servindo como um contrapeso 
direcional para evitar influências orbitais em outros planetas do sistema. 
 
Q - Mythi, quem são os seres chamados "Homens de preto" suprimindo a prova de OVNIs e Sasquatch e muito 

mais? Eles são terráqueos do nosso próprio governo? Ou são robôs humanóides comandados por cinzas ou 

reptilianos? 

Joe, estes são agentes do seu próprio governo, não comandados por nenhuma outra raça. 

Q - Mythi, como cientista social de nível 5, quais as suas pessoas acharam as melhores técnicas para superar 

comportamentos viciantes em sociedades de nível 0? Especialmente com a desistência de cigarros ou álcool? E 

outro grande problema para muitos é o vício em televisão e outras tarifas de Hollywood; que tal superá-los? E viés 

de normalidade também? 
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- Thomas, o uso moderado de vapores e bebidas não é realmente um problema, muitas raças mantêm costumes 

semelhantes. O problema são os abusos causados pelo desequilíbrio social e pela depressão que isso causa nos 

mais suscetíveis. As influências impostas por suas classes dominantes aos filmes tendenciosos são uma questão de 

bom senso ao julgar essas informações recebidas. Cada um é livre para desenvolver seus próprios conceitos, e 

quanto maior o conhecimento individual adquirido, mais os conceitos interpretam uma realidade universalista. A 

luz pode iluminar, ofuscar ou cegar, depende de como os olhos do observador estão preparados. 

Q - Mythi, quais são as nossas maiores realizações como espécie aqui na Terra? 

- Jerry, vejo como a maior conquista dos 34% da população atual, a conscientização alcançada em um nível 

semelhante por dezenas de etnias em pouco tempo, um fato não muito comum de acontecer. Se sua pergunta tem 

uma conotação tecnológica, digo que você está calculando a média de todas as colônias de nível zero no limiar de 

passar para o nível um, nem mais nem menos. 

Q - Mythi, qual é a idade mínima para ser adulto em sua sociedade? Existe algo em sua sociedade que é 

considerado um tabu em nossa sociedade? Você pode nos contar alguns detalhes? 

- Nikhil, na sociedade do nível um e acima, a passagem da criança para o adulto passa a ser muito menos notada, 

exceto pelo tamanho físico e pela vontade de conhecer novidades. Se a sua pergunta for sexualmente sugestiva, 

eles estarão totalmente cientes de se estão ou não relacionados sexualmente até que sejam definidos no tipo de 

atividades que escolherem para suas carreiras. Eles buscam a coexistência de acordo com o equilíbrio do 

desenvolvimento mental e não exatamente os detalhes anatômicos, ou seja, podem continuar vivendo juntos 

como um casal de estudantes para a vida toda, e não como "professor e aluno", onde apenas um dá e outro 

apenas recebe. O equilíbrio leva à felicidade, então esse é um conceito pelo qual mais almas gêmeas são facilmente 

formadas. 

P- Mythi, qual é a abordagem típica do CG ao descobrir uma nova raça de civilização de alto nível com um governo 

e sociedade funcionais que não têm idéia da Comunidade Galáctica, e o CG possui um tipo de missões de 

reconhecimento que vão para regiões desconhecidas que o CG gostaria de reunir a Intel? 

- Markus, o CG como um todo cobre áreas "fisicamente" predefinidas, mas existem sondas inteligentes que são 

lançadas em regiões desconhecidas para capturar sinais de civilizações e se comunicar com eles em seus próprios 

dialetos em tempo real. Se uma civilização for avançada o suficiente, ela será catalogada para a implementação 

do contato quando essa região tiver a possibilidade de ser atribuída a um novo CG regional a ser criado. A 

expansão da cobertura de CG ocorre ininterruptamente, desde a implementação da observação em colônias de 

nível zero, bem como em planetas com civilizações em equilíbrio equivalente ao nível um ou superior. Estima-se 

em 2 bilhões de anos para alcançar uma cobertura que pode ser chamada de "universal" com relação às 

civilizações que a habitam. 

Q - Olá Mythi, qual é o propósito dos Dolmens? Edifícios de pedra maciços com um pequeno buraco redondo. 

Quem e quando eles os construíram? Faz sentido meditar perto deles? Obrigado. 

 https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens 

 

https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens
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- Pavel, não sei se mencionei isso, mas essas rochas foram escavadas com "raios de energia" e foram montadas 

com técnicas anti-gravitacionais por ex-exploradores espaciais, usando a arquitetura bizarra solicitada pelos 

nativos da região, para dar eles uma defesa de ataques de animais e sobreviver ao frio que tomou conta daquela 

região naqueles tempos. Isso foi na época dos "dentes de sabre", entre outros grandes mamíferos carnívoros, 

porque com o resfriamento da região o equilíbrio natural de caça desses animais sofreu uma mudança repentina. 

São relíquias da chamada "idade da pedra", mas não têm absolutamente nada sobrenatural que possa ser usado 

como meio de meditação ou qualquer outro. 

Q - Mythi, você pode explicar quem e como a rápida expansão da população em Marte na colônia de humanos e 

reptilianos? 

- Veja bem, a colônia mista que suas elites mantêm em Marte é de responsabilidade reptiliana e não temos acesso 

direto ao exato sentido, mas ultimamente eles estão constantemente se expandindo e recebendo cada vez mais 

habitantes. 

Q - Mythi, é permitido às elites que estão fugindo para Marte praticar seus rituais horríveis, como fazem neste 
planeta? Se sim, por que isso é permitido? 
 

- Andrew, como mencionei, suas elites fazem parte de uma colônia mista como "agregados" dos reptilianos, e isso 

os torna um problema especificamente para eles serem uma raça soberana que cuida de seus próprios assuntos. O 

que acontece dentro de suas instalações não está ligado aos atributos do CG regional. 

 
Q - Caro Mythi, como a arte é praticada por nossos irmãos espaciais? Qual é o seu significado e importância no 

universo? É apenas um "hobby" individual ou existem representantes famosos de belas obras de arte que 

decoram as casas ou outros lugares como aqui? Os círculos nas plantações também são feitos em outras partes do 

universo? 

- Andri, a arte existe em todos os níveis da existência, independentemente de raça, humanóide ou não. Há trocas 
entre planetas de galáxias diferentes, incluindo, na área de objetos artísticos. Objetos esculpidos em materiais 
exóticos, tintas que reagem ao toque ou à luz, hibridação de flores exóticas vivas, que se comunicam pelo aroma e 
pela cor e que reagem ao toque ou às ondas cerebrais, como você pode ver, está disponível muito no mundo da 
arte em todas as galáxias. Nada específico ou "moderno" tem tudo para todas as tendências. E nos círculos das 
culturas, existem planetas habitados e desabitados com superfícies ideais a serem executadas, e mesmo existem 
planetas onde é quase impossível encontrar um lugar que não contenha mais algum projeto executado por 
alguma raça visitante durante os milênios. Lugares interessantes para visitar. 
 
Q - Mythi, como se opera a física quântica corretamente para alcançar um objetivo específico? Em que tipo de 

atitude, sentimento ou mentalidade devemos estar, a fim de fazer a energia quântica manipular a matéria? Você 

poderia, por favor, elaborar mais sobre tudo isso de uma maneira prática, para que agora possamos começar a 

experimentar corretamente a mecânica quântica rotineiramente? Obrigado. 

- David, é difícil explicar uma técnica que você possa interpretar como "simples". A manipulação quântica pela 
mente é uma conseqüência direta da liberação das funções cerebrais. Isso acontece em diferentes estágios de 
desenvolvimento e está relacionado às alterações genéticas inerentes à elevação do nível da raça. Para quem já 
tem alguma ativação, um exercício simples que pode servir como treinamento inicial é a capacidade de mudar a 
direção de uma pequena chama dentro de um recipiente livre de "movimento do ar". Com o tempo de 
treinamento, a pessoa com algum controle da habilidade quântica liberada poderia fazer a chama seguir o ritmo 
de uma música, aumentando, diminuindo e inclinando-se para qualquer lado desejado. No nível de sua ativação 
cerebral média, poucas pessoas podem desenvolver essa característica. 
 
Q - O genoma humano possui 4000 defeitos conhecidos, como escoliose e espinha bífida. Cada humano carrega 
cerca de 50 dos 4000 defeitos. Os defeitos foram criados propositadamente e por que existem tantos? 
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- Paul, o genoma humanóide do seu planeta pode ser considerado um "colcha de retalhos ", costurado atrás do 
tempo e acumulando defeitos congênitos. Além disso, você foi exposto criminalmente a experimentos em suas 
águas e alimentos, aumentando os níveis de permeabilidade de seus genomas. Isso só pode ser corrigido quando 
eles têm acesso aos processos estruturais de desintoxicação. que podem ser implantados quando o planeta já faz 
parte do CG, infelizmente não antes disso. 
 
Q - Por favor, Mythi, com relação a toda controvérsia sobre pousos na lua, você pode nos dizer de onde a segunda 
tripulação da missão (a que se sacrificou) estava decolando? 
 
- Urosh, eles decolaram de uma base na ex-URSS, pois todas as missões eram uma joint venture entre os EUA e a 
URSS, com a concordância e a cooperação de todas as elites envolvidas. 
 
Q - Mythi, você pode nos dizer que tipo de pulsos são esses e quem os emite aparentemente da Antártica? 
 

 
 
- Urosh, a base da Antártica fez correções na malha geomagnética para minimizar consequências mais 
catastróficas, com o objetivo de estabilizar extremos durante essa mudança geológica pela qual o planeta está 
passando. Essas são mudanças leves, mas ajudam a proteger as comunidades de conseqüências severamente 
prejudiciais. Isso neutralizou algumas ações planejadas por suas elites no alargamento artificial e no uso de 
desastres naturais previstos para o despovoamento de regiões inteiras. Muito foi feito pelas previsões do serviço 
de inteligência da Base da Antártica. 
 
Q - Mythi, há notícias de uma enorme tempestade de areia acontecendo em Marte, que os pesquisadores 
suspeitam que possam durar meses. Isso afeta as comunidades cosmopolitas de 
Marte?https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE 
 
- Wilhelm, essas tempestades são todos os eventos previstos durante as mudanças atmosféricas em Marte, 
regiões de aquecimento e camadas da atmosfera gerando véus fortes na equalização dessas mudanças de 
temperatura. Todas as comunidades instaladas lá tomaram suas precauções com campos de força que isolavam 
as áreas que queriam manter limpas da areia e do vapor. 
 
Q - Mythi, temos um site aqui em Israel que chamava o hebraico Gilgal Refa'im ou Rujm el-Hiri em árabe. É um 
enorme círculo de pedras (que só pode ser visto melhor do ar) estimado em 5.000 anos. Você poderia nos contar 
mais sobre sua verdadeira origem e propósito? Obrigado. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE
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- Yuval, muitos desenhos e estruturas básicas foram feitos em outros planetas, alguns por diversão, outros para 
presentear as comunidades nativas locais da época. Certas estruturas como esta em questão não foram 
catalogadas porque não representavam nada culturalmente relevante para o registro. Mas, por design, parece 
uma vagem de contenção inacabada para animais caçados por reptilianos, como existem em outros planetas de 
caça, mas teria que ser muito mais velha do que essa idade estimada. 
 
- Amigos, tentarei vir com mais frequência para responder às suas perguntas, ficar bem e sempre preparado para 
os eventos. Estaremos aqui sempre. 
 
Vídeo 158 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e oito - novembro de 2018. 

- Olá meus amigos, desculpe pela demora. Nos breves momentos em que comuniquei com a CB, não pude reservar 

um tempo para poder responder com calma às perguntas. Muitos trabalhos executados simultaneamente em seu 

sistema solar levaram muito tempo de todos os envolvidos. 

Como seus astrônomos amadores podem perceber, além dos eventos que estão acontecendo em todos os planetas 

do sistema, Vênus em particular, está em testes na nova órbita e no pleno desenvolvimento de uma nova 

atmosfera e próximo a equipes especializadas em fauna. e a flora já iniciaram os trabalhos de população das 

áreas que começarão a gerar o sistema de natureza renovável do novo contexto do planeta. Muita água oceânica 

já está sendo transferida para lá para acelerar o processo de resfriamento da superfície. Durante o próximo ano, 

muita coisa terá que ser explicada pela sua comunidade científica à sua sociedade em geral, porque eles não serão 

capazes de esconder essas mudanças por muito mais tempo. 

- Em seu planeta, como você pode ver, suas elites estão cada vez mais perdendo o controle sobre os países e sendo 

expostas em suas idiossincrasias, as ameaças de guerras e conflitos estão diminuindo gradualmente pela pressão 

e ação do CG, regulando o acesso atmosférico a armas nucleares e porque seus governos já tem uma noção dos 

problemas que o planeta enfrentará nessas mudanças naturais que estão em andamento. As reações que muitos 

observaram em sua atmosfera e nos oceanos pela primeira vez se tornarão cada vez mais bizarras até que este 

ciclo adaptativo do planeta seja finalizado. O atraso fornecido pelo CG desses eventos ocorreu devido à inclusão 

de Taus no sistema e à viabilidade de Vênus para novas colônias no futuro. Agora, o planeta Terra é por sua 

própria natureza, assim como Marte está no processo de estabilizar sua nova realidade. 

Questões: 

Q - Caro Mythi, sou uma menina de 5 anos e meio, nascida no final de janeiro de 2013, enviando esta mensagem 
usando a ajuda de meus pais. De acordo com o que você disse antes de eu nascer, eu e cerca de 700 milhões de 
crianças nascidas após 21.12.2012 têm frequência de nível 1 ou superior. A maioria de nós é criada por pais com 
frequência de nível 0 mais ou mesmo 0 menos. Como devemos mudar o status quo disso? Qualquer conselho ou 
orientação para nós, os novos filhos da nova Terra, será admirado! 
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- Nicolechee, o que posso aconselhar é que eles usem muito de compreensão em relação aos menos perspicazes, 

ou seja, se seus parentes têm um nível de ativação cerebral inferior ao seu, tente usar isso a seu favor, tentando 

mostrar suas verdades sem bater com eles. Às vezes, a missão não será fácil ou pode até ser improdutiva, mas o 

importante é que você mantenha sua consciência além dos detalhes sociais aos quais está sujeito no contexto 

familiar. Com inteligência e devida humildade, você certamente alcançará seus objetivos. 

Q - Mythi, você mencionou; "Uma nova sociedade será governada por você para você", então parece que temos 
informações que podem ser da maior importância. 
http://www.paulstramer.net/201...with-judge-anna-von-reitz.html 
http://www.paulstramer.net/201...step-by-step-emancipation.html 
http://www.paulstramer.net/201 ...ed-totally-different-kind.html 
O que você pode compartilhar e qual a importância desse tipo de informação para compreender e seguir adiante? 
 

- Veja Shyner, a tendência do desenvolvimento social deve ser tornar o Estado apenas um gerente de recursos, 

porque o Estado é e sempre será um mau gerente de empresas. As informações que você mencionou denotam a 

conscientização que está se espalhando nas sociedades, e quanto mais saudável e transparente o sistema que 

governa os recursos do país, mais a sociedade em questão pode ser justa na divisão de recursos, para que todos 

tenham um nível que forneça os meios necessários para o desenvolvimento individual sem distinção. 

A importância de escolher líderes para liderar o Estado é primordial para que o sistema não seja deturpado por 

ideologias pessoais, ele deve ser uma pessoa inteira e com capacidade intelectual compatível com a função que se 

propõe a desempenhar. 

Não vou entrar no mérito do que foi dito por essa ou aquela pessoa como a pessoa que citou, porque também há 

tendências regionais, mas geralmente indica que as saídas são bem conhecidas, o importante é a pressão das 

sociedades para a decência é implementado em todos os níveis na administração de recursos públicos. 

Q - Mythi, existe alguma possibilidade de nosso planeta se unir, derrubar a estrutura social atual e celebrar o "dia 
da ascensão" antes do "ponto de ruptura" do planeta? ou as mudanças no planeta serão a causa dominante do 
colapso de nossa atual estrutura social? 
 

- José, como eu disse a Shyner, o ponto de ruptura depende apenas de você. Quando as nações começarem a se 

livrar dos grilhões impostos por suas elites, a união saudável das nações gradualmente misturará as diferenças e 

tornará o planeta mais coeso. Espera-se o "Dia da Ascensão" para o planeta Terra. Enquanto as coisas estão 

acontecendo, há uma boa chance de que contatos abertos de CG ocorram no próximo ano. 

Q - Mythi, qual foi a missão e a raça da grande embarcação triangular vista em Phoenix, Arizona, em 13 de março 
de 1997? Por que o campo da invisibilidade não estava funcionando? Qual era o tamanho real da nave? 

Mikhael, como eu disse antes, muitas raças usam a forma triangular em naves secundárias. Existem naves 
triangulares de 50 metros de comprimento a poucos quilômetros, depende do uso. A espaçonave Camelopardalis 
circulou por aqui, assim como outras raças humanóides, e como as dimensões variam muito, não consigo 
identificar o tamanho dessas unidades avistadas. Atualmente, houve alguma indulgência em manter a 
invisibilidade, porque em certas áreas pode haver choques de aeronaves ou pássaros, mas, dada a proximidade de 
um contato direto com o planeta, algumas raças propositalmente expõem suas naves para mostrar que estão aqui 
e ali. alguma pressão sobre as autoridades para divulgar fatos relevantes para seus concidadãos. 

Q - Mythi, você explicou anteriormente como um pedaço de uma estrela de nêutrons com 2 metros de diâmetro 
deixaria a destruição para trás se passasse por um sistema solar, mas de acordo com as mesmas teorias físicas e 
matemáticas que você mencionou, ele se expandiria explosivamente e começaria um processo de decaimento 
beta em prótons e elétrons. Qual seria o fenômeno físico ou a força que impede a estrela de nêutrons de se 
expandir e se deteriorar beta, ou você foi entendido errado? 
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- CaptainSnuggle, quando um átomo perde seu espaço interno, os elétrons orbitam muito perto do núcleo de 
prótons e nêutrons, isso reduz drasticamente o tamanho físico do átomo, mas o peso da matéria permanece o 
mesmo. A alta densidade desses átomos cria uma força de gravidade muito forte do conjunto que os mantém 
coesos. Uma vez que o átomo tem seus espaços reduzidos, ele não decai naturalmente, ou seja, não se degrada. 
Somente a interação de passagem através de um buraco negro poderia transformar uma estrela de nêutrons em 
energia novamente. 

Q - Mythi, o carvão pode ser usado como matéria-prima para criar um novo elemento personalizado? 

- Wizaurad, o carvão no estado ativado é quase inteiramente carbono, e o carbono é um material base para vários 
produtos. O carvão pode ter sua molécula modificada pela programação quântica, mas a formação de um novo 
elemento para sua tabela periódica não seria possível porque um átomo de carbono sempre será um elemento 
básico para a composição de muitos outros materiais, do carvão ao diamante. 

Q - Mythi, qual é o centro de toda galáxia? É uma estrela supergigante ou um buraco negro gigante? O telescópio 
Hubble detectou um buraco negro e uma estrela gigante nuclear no centro da galáxia. Obrigado. 
 
- Fauzi, varia de galáxia para galáxia. O elemento central que mantém a matéria cósmica e planetária ao seu 
redor só precisa ser a fonte de uma grande força gravitacional, seja uma superestrela ou um buraco negro. Os 
mais comuns são agregados que orbitam buracos negros por sua grande força gravitacional em qualquer sentido, 
sugando ou expelindo matéria entre os planos universais adjuvantes. 
 
Q - Caro Mythi, por que a Nebulosa da Praça Vermelha é tão perfeitamente simétrica? isso é baseado no mesmo 
conceito que você nos contou sobre o KIC 8462852 ou algo mais? Obrigado. 
 
- Não Nikhil, não há nebulosas encapsuladas, na verdade não é simétrica, como mostra a imagem; isso deve ser 
parcialmente o produto das lentes ou sensores utilizados, causados pela grande distância e pela alta 
luminosidade. Às vezes, as simetrias ocorrem devido a fatores raros, mas, neste caso, não seria um deles. 
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Q - Mythi, onde fica o local de pouso da sonda INSIGHT que supostamente pousou em Marte? 
 
- Urosh, parece que você realmente acredita que qualquer sonda foi lançada do seu planeta para Marte 
ultimamente. De fato, nas décadas anteriores aos acordos assinados com os reptilianos, foram enviadas sondas 
que orbitaram Marte filmando e analisando o planeta, mas após o acordo elas não eram mais necessárias porque 
os anfitriões chegaram a Marte em poucos minutos com seus naves de serviço. Essas "unidades exploratórias", 
quando apropriadas, são simplesmente colocadas em algum local escolhido pelo pessoal técnico da colônia para 
enviar dados para a comunidade científica aqui que inocentemente faz o backup de toda essa montagem. Não se 
sinta envergonhado com isso, mas saiba que a tecnologia usada por sua comunidade humanóide, mesmo que não 
receba transferência tecnológica de seus hospedeiros reptilianos, está pelo menos 60 anos à frente do que você 
tem disponível hoje. 
 
Q - Mythi, em 10.09.2018, marcamos 8 anos terrestres desde a sua primeira reunião com o Capitão Bill. 
Aprendemos muito com você, mas o que você aprendeu sobre nós como cientista comportamental profissional? 
Além disso, a que período igual a esses 8 anos em sua medição de tempo? Mythi, obrigado por decidir conversar 
com o capitão Bill na costa naquela noite, por todo o conhecimento que você nos deu e por sua paciência 
ilimitada, porque alguns de nós, inclusive eu, sofremos altos e baixos durante todos esses anos! 
 
- Nosso amigo Todor, você acompanha nossas conversas há algum tempo. CB tinha até agora a paciência 
necessária para participar do meu estudo de contato com esta colônia, que, como eu já mencionei, era a colônia 
mais heterogênea que eu já estudei. O que observei como cientista é que você desenvolveu uma adaptabilidade 
muito maior do que qualquer outra colônia de nível zero que tive a oportunidade de estudar. O poder da 
adaptação levará essa colônia a se tornar um membro muito mais ativo e participante da comunidade quando for 
finalmente integrada. De fato, o Terrains pode ser uma referência para novos desenvolvimentos mais 
heterogêneos, levando em consideração a qualidade final da formação. das colônias de nível um mais adaptáveis, 
a partir dos padrões observados aqui. 

Q - Mythi, como é que as tribos espalhadas por todo o planeta permaneceram subdesenvolvidas 
tecnologicamente, e outras sociedades "progressistas" estão muito avançadas em comparação com elas? É 
porque algumas comunidades espaciais deram orientações maiores e mais intensivas às suas colônias semeadas 
aqui na Terra? Se sim, por que outras comunidades alienígenas não guiaram seus descendentes da mesma 
maneira? 

- Savo, tribos isoladas se originaram de experimentos antigos que exportaram neandertais, entre outros, para 
planetas de idade semelhante, simplesmente para desenvolvimento experimental. Entre 160.000 e 20.000 anos 
atrás, não havia controle sobre experimentos genéticos realizados aqui por inúmeras raças, o que levou à 
disseminação de grupos selvagens fugitivos ou nômades nas florestas e, portanto, permaneceu intencionalmente 
isolado do resto das sociedades. 

Q - Olá, Mythi! Na Internet, houve um vazamento de informações, bem como materiais de vídeo foram 
publicados. Diz que em 1970, o projeto foi criado Red Sun, que em 1973 enviou astronautas para Marte. O vôo foi 
de sentido único. Se essas informações estiverem corretas, conte-nos sobre isso? 

- Sim Maksud, nesse período, um tipo de estação espacial foi colocada em órbita de Marte e os ocupantes 
puderam descer ao planeta em uma sonda, mas eles não retornaram. Eles apenas gravaram e enviaram 
informações analíticas e após alguns dias foram silenciados. Essa era uma missão semelhante às incursões da Lua, 
após a exposição à radiação dos campos de Van Allen que eles sabiam que não haveria retorno. Durante os anos 
sessenta e setenta, houve três expedições de ida para Marte a partir do INASA. Na década seguinte, foi assinado o 
acordo com os representantes reptilianos. 

Q - Mythi, como um "presente de boas-vindas ao vizinho", você tem alguma informação que considere importante 
para ser compartilhada, mas anteriormente com os regulamentos da Comunidade Galáctica que você não pôde 
compartilhar e agora pode? 

- Abraham, à medida que os eventos ocorrem, posso analisar com mais tranquilidade nos relatórios, mas temos 
que observar as demandas do GC como um todo, em relação às informações que poderiam desencadear efeitos 
negativos nesse desenvolvimento final da colônia. Mas com certeza vou mantê-los o mais informado possível. 
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Q - Mythi, muitos cientistas tentaram explicar a criação da vala das Marianas, mas infelizmente não conseguiram 
fazê-lo porque os dispositivos de pesquisa e os submarinos falham com tanta profundidade; Você poderia nos 
dizer como se originou a vala das Marianas e que tipo de vida vive lá? 
 
- Baru, a zona abissal das trincheiras de Marianas era uma deformação das placas tectônicas onde uma não se 
sobrepunha à outra, mas ambas se desviavam e afundavam no magma líquido formando uma enorme cicatriz. 
Milhares de formas de vida vivem lá com a ausência de luz natural usando apenas bioluminescência, incluindo 
algumas grandes focas, polvos e lulas grandes que vivem em grandes cavernas com bolsões de ar resultantes da 
evaporação da água, causada pelo calor vulcânico da lava nas camadas inferiores. Existem três cidades 
encapsuladas instaladas naquela região profunda mantida pelos Arcturianos, onde muitas raças fazem 
experimentos e outro turismo científico. 
 
Q - Mythi, moro na Califórnia há quase 40 anos e nunca experimentei incêndios florestais dessa magnitude. Esta 
estação de incêndio é anômala ou devido a circunstâncias um pouco mais calculadas e sinistras? 
 
- Andrew, nada pode ser dito com precisão, mas há grupos que estão tentando puxar a população de grandes 
áreas da costa oeste daquele território com a alegada intenção de "salvar vidas", pois acreditam que a região vai 
afundar em milhões de mortes . Não posso confirmar esses fatos, mas existe a possibilidade de que não sejam 
apenas eventos naturais de uma forma ou de outra. 
 
Q - Caro Mythi, você pode nos esclarecer se a população dos Estados Unidos da América diminuirá em 100 milhões 
até 2025, de acordo com essas projeções / previsões? É provável que isso aconteça ?? 
 

 

 

- Jappa, essas projeções, embora alarmantes, são baseadas no fato de que os EUA em 2025 devem ter passado por 

grandes transformações territoriais. Alterações tectônicas e vulcanismo estão planejadas para esse território, mas 

isso ainda não foi divulgado publicamente porque sua comunidade científica está permanentemente ligada ao 

governo. Isso, além de forçar parte da população ao norte ou ao sul, causará uma parada quase completa da 

economia. São fenômenos naturais que acontecem naturalmente durante esse atual rearranjo tectônico. 

- Amigos, seus governos estão bem cientes dos eventos que estão ocorrendo e podem ocorrer em um futuro 

próximo e podem anunciar mais abertamente as atividades extraterrestres liberando mais informações, mas 

provavelmente com a tendência de implantar o medo em nossa direção, mesmo sabendo que estamos 

trabalhando apenas para o bem desta colônia. Esteja atento aos pronunciamentos de seus governantes. 

Fiquem bem todos vocês. 

Vídeo 159 
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Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e cinquenta e nove - janeiro de 2019. 

- Olá meus amigos! Muito trabalho e pouco tempo para amigos queridos. O armazém localizado na América do 

Norte para o transporte de carga e pessoas para a colônia de Marte esteve muito ocupado durante esse período. 

Parece que algo está sendo decidido no último minuto pelos coordenadores da colônia. 

- Plêiades e Arcturianos estão assegurando que nenhuma arma nuclear seja transferida para Marte entre outras 

tecnologias bélicas, já que a colônia de reptilianos foi formalmente convocada pelo CG para não receber tais 

materiais em sua base lá. Marte é governado por uma resolução, assim como na Antártica, que diz que a não 

instalação de material de guerra por nenhuma das raças que tem bases lá. O único armamento permitido são 

aqueles instalados na espaçonave como padrão por algumas raças, e são armas de energia, não de fissão nuclear. 

Questões: 

 

Q - Mythi, nas missões enviadas à Lua, você já disse que nenhuma das astronáuticas anunciadas estava lá, mas por 
que todas as amostras de rocha que foram ditas como "rochas da lua" trazidas até o período Apollo 17 foram 
todas comprovadas ser falso! Os que estavam lá não coletaram amostras reais para levar? 
 
- Veja David, pode ser grosseiro dizer isso para alguns, mas a verdade é que as missões que realmente foram para 

a lua posicionaram instrumentos, refletores e fizeram análises de rochas e substratos, além de enviarem 

resultados de análises e fotos de bases de rádio e objetos encontrados. Mas todos os corpos daqueles que 

voluntariamente realizaram essas missões permanecem na superfície da Lua até hoje. Essas missões eram 

unidirecionais, não tinham capacidade de decolar e muito menos retorno. A única missão que foi desenvolvida 

com alguma tecnologia que permitiu o retorno de astronautas e alguma carga foi a missão que você chamou de 

Apollo 20. 
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- Aproveitando o fato de estarmos falando sobre a Lua, ela está sendo reposicionada experimentalmente 

recentemente para compensar a Terra pelo rearranjo orbital que está acontecendo no sistema solar para 

compensar a nova órbita de Vênus e finalizar a órbita de Taus entre alguns outros corpos celestes que serão 

incluídos como elementos periféricos. A mudança angular do plano orbital da Lua em relação à Terra é clara e 

facilmente observável por você. Os propulsores estão sendo usados para esse reposicionamento, e você pode ver 

luz forte em pontos específicos em que alguns deles estão instalados, pulsos de energia que podem ocorrer várias 

vezes nos mesmos locais do lado visível da Lua. 

 

 

 



 
481 

 

 

 

 

 

Q - Mythi, é verdade que a China pousou uma sonda no lado oposto da Lua e lançou um veículo espacial para 

exploração e testes científicos? 

- Alex e Naveen, eles realmente pousaram uma sonda lá com alguma ajuda técnica externa. Mas as imagens 

divulgadas são todas falsas, talvez não para divulgar o que eles acham muito estranho para a população em 

geral. Você pode ter certeza de que todas as fotos que supostamente não mostram nada além do horizonte são 

falsas. A desculpa de que a luminosidade local não deixa o céu ser capturado é uma mentira total. As fotos, de 

acordo com o equipamento que você possui atualmente, devem mostrar a lua como nas montagens que CB 

gentilmente anexou para ilustrar como vemos o horizonte lunar sempre que estamos lá. Qualquer outra coisa que 

não seja apresentada a você é vergonhosamente falsa. 
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- É claro que não por coincidência, a mencionada sonda chinesa enviada para o outro lado da Lua também é uma 

missão de observação dessas manobras que estão acontecendo no momento. 

 
 

 

Q - Mythi, li o livro de Stefan Denerde, onde ele conta que conheceu pessoas do planeta Iarga, ele se comunicou 

com elas e viu vistas holográficas de seu planeta. Isso pode ser verdade? 
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- Bem, Natalja, às vezes acontece a conexão mental com alguma raça observando algo próximo ... mas é 

impossível definir origem pelo nome aleatório do planeta e, se for baseado no design da corrida fornecida, posso 

garantir que nenhuma raça reptiliana tem ouvidos, e eu não conheço nenhuma raça humanóide com essas 

características, então a decepção foi iniciada por esse fato. 

Q - Mito: se a Terra está gradualmente aumentando em diâmetro e massa, por que o nível do mar não está caindo 

e os dias estão ficando mais longos? Ainda estamos nos primeiros estágios deste processo ou há forças de 

equilíbrio em ação? 

- Veja Sichi, um detalhe importante; A Terra está aumentando apenas em volume, não em massa. À medida que 

os materiais derretidos a altas temperaturas se aproximam da superfície, eles se dilatam, absorvem gases e se 

tornam porosos quando esfriam. Portanto, como a massa permanece a mesma, não há mudanças significativas no 

momento que possam mudar o período de rotação do planeta. Os níveis oceânicos podem subir ou descer, 

dependendo do aumento ou redução de áreas secas que podem subir ou descer de acordo com as pressões 

tectônicas formadas no processo. 

Q - Mythi, você estava falando sobre as novas espécies de plantas e animais, que aparecerão em nosso planeta no 

futuro próximo. Você pode descrever alguma planta ou animal que já foi transferido aqui, mas ainda não foi 

descoberto por nossos cientistas? Obrigado! 

- Pavel, sua pergunta é mais complexa do que você pensa. As raças que cuidam do equilíbrio da vida selvagem e 

da frequência ambiental do planeta variam de bactérias necessárias para destruir certa poluição a novos animais, 

insetos e plantas que fornecerão o equilíbrio biológico, e tudo depende do momento. Neste momento, o planeta 

está muito desequilibrado biologicamente e tratamentos de choque serão administrados para retornar 

gradualmente ao normal. Eles trabalham com equações muito complexas e somente eles sabem a sequência que 

devem usar quando analisarem o ambiente em questão. Sabemos que muito está sendo feito e reformulado, mas 

não tenho subsídios para informar sobre detalhes do que está sendo feito no momento. 

Q - Mythi, sobre as unidades biomecânicas que restaram para proteger determinadas áreas e impedir o acesso. 

Essas unidades podem prejudicar alguém ou até mesmo tirar uma vida? O que eles farão se você se perguntar por 

curiosidade demais? O que eles farão se alguém tentar abrir caminho? Por que não usar apenas um campo de 

força? 

- Shyne, as unidades biomecânicas são auto-regenerativas, só podem ser destruídas ou desativadas por quem as 

criou. Quando esses artefatos ou laboratórios antigos são extraídos e removidos pelos Arcturianos ou outras raças 

envolvidas na limpeza, essas unidades são isoladas e são necessárias técnicas específicas das raças construtoras 

para sua desprogramação. Por milhares de anos, raças não humanóides desejavam pôr em prática certos tipos de 

laboratórios genéticos de raças humanóides, e essa era uma proteção instalada para realmente afastar 

indesejáveis nesses locais. Com uma arma de energia moderna, esses laboratórios e suas unidades biomecânicas 
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poderiam ser pulverizados sem problemas, mas aqueles que desejam tirar proveito desses estudos e técnicas 

tentam obter acesso não destrutivo para esse fim. 

Q - Caro Mythi, você pode fornecer informações adicionais sobre a origem dessas raças e naves espaciais e o que 

elas estavam fazendo aqui e por que elas se deixam capturar pelo vídeo com tanta clareza e frequência? Desde já, 

obrigado.https://youtu.be/imwqRPr83is 

 

 

- Veja Rene Alejandro, muitas raças usam naves de serviço em forma de triângulo, cerca de 12 circulando aqui pelo 

sistema, mas o que você considera serem cabeças alienígenas aparecendo é totalmente desproporcional para esse 

tipo de espaçonave, é mais para uma entrada e saída de sondas de pesquisa. Os alienígenas nesse tipo de nave 

espacial seriam muito pequenos proporcionalmente para que pudessem ser vistos. 

Q - Mythi, ao entrar na Comunidade Galáctica, como uma sociedade com muitos seres religiosos (como a nossa) 

reagiu ao novo conhecimento que contradiz todo o seu conjunto de crenças e qual é a divindade mais estranha 

que você teve oportunidade de encontrar? 

- Yuval, você fez uma sátira em um filme que a CB nos emprestou há muito tempo, onde uma civilização morava 

em um armário reverenciava um certo "K", e o agente K introduziu o parceiro agente "J" como o novo 

responsável, e eles imediatamente reverenciaram com "Salve J", o novo apresentado. É um pouco semelhante. 

Quando alguém com muito conhecimento surge para ajudar a resolver problemas na prática, e não na teoria, as 

pessoas rapidamente percebem que suas divindades antigas eram anacrônicas. Eles abrirão os olhos para a 

realidade do universo, em vez de acreditar em milagres inventados por suas antigas seitas religiosas. E a partir daí 

eles estarão livres para desenvolver suas próprias consciências sem acreditar que a oração pode ser perdoada por 

uma figura fantástica e poderosa. Eu já tive a oportunidade de estar no mesmo ambiente com seres de nível 8 e 9, 

Q -Mythi, no último 158 vídeo, você disse que as pessoas em Marte estão usando tecnologias 60 anos à 
frente da Terra. Você pode dizer com mais detalhes quais, por exemplo. 
 
- Romano, são muitos detalhes. Por exemplo, baterias que duram muitos anos sem recarga, computadores 

híbridos e celulares digitais e quânticos, veículos de locomoção com anti-gravidade, transmissão de energia 

elétrica pelo ar entre transmissores binários, equipamentos de corte e perfuração de energia, centros médicos de 

regeneração, clonagem de animais já aclimatados, incluindo plantas, pássaros e peixes. Este é apenas um 

comentário sobre centenas de inventos desenvolvidos aqui na Terra e suprimidos de sua implantação aqui. 

 

https://youtu.be/imwqRPr83is
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Q - Mythi, com que tecnologia você muda o DNA dos seres vivos e como isso acontece? Quando teremos 
tecnologias tão avançadas em contraste com as atuais? Muito interessante saber. 
 

- Maksud, não brincamos com o DNA, existem processos que permitem o ajuste natural do DNA ao ambiente em 

que o ser em questão terá que sobreviver. O genoma é inerente ao desenvolvimento gradual de uma determinada 

raça, características, adaptações etc., e ajustes podem ser feitos para que suas gerações sejam mais adaptadas ao 

ambiente escolhido para uma nova colonização. Atualmente, todos os ajustes nas raças colonizadoras passam 

pela tela científica do CG e são implementados sob licença. Existem raças especializadas e credenciadas para 

processar mudanças adaptativas na vida selvagem, flora, insetos e microorganismos. 

 

Q - Mythi, as colinas de Chocolate em Bohol, Filipinas são realmente pirâmides? Quem os criou? 

- Agora, posso dizer-lhes que não são formações naturais, nem são pirâmides no design de concentradores de 

energia. Digamos que a região tenha sido usada por muitos milênios como um depósito de sucata para muitas 

batalhas que acontecem aqui no planeta desde 500 milhões de anos atrás. Muito está enterrado lá, mas eles não 

representam um perigo de contaminação ou reativação, portanto devem ser deixados lá sendo consumidos pelos 

processos químicos desse solo. 

 

 

Q - Quem são os humanóides gigantes revelados nesta enorme caverna artificial equatoriana? A gravidade na 

Terra deve ter sido muito menor para acomodar indivíduos com sete metros de altura. A evidência parece 

indiscutível. "passagens como essa se estendiam por centenas de quilômetros sob os solos do Equador e do Peru". 

 https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ 

- Paul, essa raça de humanóides altos por muitos milênios vive em um planeta na constelação de Plêiades. Eles 

tinham uma colônia aqui que era até certo ponto muito ativa e inovadora. Entre homens e mulheres, a mediana 

da altura foi de 3,5 metros, mas havia elementos de até 5 metros de altura entre eles. Eles foram responsáveis por 

impedir repetidamente a tentativa do planeta de se tornar uma colônia reptiliana, travaram grandes batalhas, 

https://m.youtube.com/watch?v=UkN4qamIXeQ
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repelindo frotas de caçadores reptilianos de planetas. As centenas de quilômetros de cavernas profundas e 

extensas ramificações construídas por eles sempre os levaram à vitória nas batalhas travadas. Eles estavam em 

muitas partes do planeta porque tinham naves e aeronaves que lhes permitiam explorar e mapear o planeta. Uma 

curiosidade em conhecimento geral para você; quando o almirante Piri Reis redesenhou vários mapas mais de 

quinhentos anos atrás, ele contava com mapas dispersos dessa raça de gigantes que se perderam em suas 

andanças na Europa atual milhares de anos antes, quando Stonehenge foi criado entre outras construções 

semelhantes para ajudar no desembarque e decolagem de seus antigos naves de serviço. Alguns milhares de anos 

atrás, eles decidiram pedir que sua civilização mãe fosse resgatada e deixasse o planeta, já que centenas de 

colonizações humanóides foram implantadas aqui por várias outras raças, tornando suas vidas aqui menos 

viáveis. Na época dos pré-incas, eles começaram a migrar para um novo planeta 8 vezes maior que a Terra 

descoberta pela raça mãe durante esse período. 

Q - Mythi, você está ciente desse artefato, conhecido por nós como a Esfera Betz, e é capaz de indicar como ele 

funcionou mal, qual era seu objetivo e destino final?  

https://youtu.be/1L89AutwK54 

 

 
 
- Mike, esta é uma sonda antiga, do tipo que seguia e observava esquadrões de aviões durante a 
Segunda Guerra Mundial, que por algum motivo perdeu algumas de suas direções de retorno e acabou 
ficando no campo. Sendo uma unidade autônoma e inviolável, sua perda não foi um grande problema 
para pesquisadores que provavelmente estavam usando centenas deles para pesquisas científicas na 
região. Certamente os militares o roubaram e tentaram em vão analisar seu material quântico 
programado ou o interior totalmente inviolável. A sonda provavelmente está em alguns dos "depósitos 
militares" de insatisfeitos ... 

https://youtu.be/1L89AutwK54
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Q - Mythi, podemos concluir que nosso "universo conhecido" coberto por todos os GCs é bastante central para o 

restante das regiões inexploradas e possivelmente mais tecnologicamente avançado? As primeiras áreas ideais 

para semear a vida em um novo universo são mais centralizadas em sua expansão geral? 

- Amigo, entendi sua pergunta, mas, na realidade, ela não serve como regra de desenvolvimento para um 

universo. No caso de um universo, não é realmente um ovoide como você o representa; possui milhares de 

ramificações interconectadas que não obedecem à visão geométrica conjecturada por você. Se você derramar 

água em uma bacia de areia, não importa se você começar a jogar água pela borda ou pelo centro, a água 

molhará toda a areia exatamente no mesmo período de tempo e na mesma proporção água x areia, porque o que 

conta é a porosidade da areia para acomodar a água, seja ela perfurada em algumas partes ou solta em outras. 

Portanto, independentemente da localização inicial da cobertura de CG, o tempo de cobertura será uma 

progressão impulsionada por nossa capacidade de parceria mais, para que possamos cobrir cada vez mais em 

menos tempo. 

Q - Mythi, tecnicamente, o que sua equipe faz para reconstruir trajetórias e reformular vidas para ter sucesso na 

missão em que cada uma delas cumpriu? 

- Bem, Abraão, o que é dado a todos é a oportunidade de se encaixar no que você sente vocação e prazer em fazer. 

Cabe a cada indivíduo encontrar-se em suas tendências, ninguém pode reconstruir trajetórias ou reformular a vida 

dos outros, pois cada um é cada um ... todos diferentes, mas unidos por algum ideal comum. O que se faz é 

fornecer os meios necessários, respeitando as diferenças, para que cada um possa seguir suas próprias diretrizes, 

focando o máximo possível no bem comum. 

Q - Mythi, quais são os planos dos reptilianos a qualquer momento no futuro com aqueles que eles trouxeram 

para Marte durante um período de "mau tempo", como mencionado no passado agora que a "festa acabou"? Era 

conveniente para eles explorar Marte, desde que desejassem construir uma base para abrigar os selecionados? 

- Dee Pan, os reptilianos pretendem manter uma joint venture com essa colônia humanóide, pois sempre podem 

aprender por "osmose" o comportamento humano e, assim, manter um "campo de testes" sobre a possibilidade 

de uma associação social entre culturas. Espero sinceramente que este seja um modo de quem sabe ser um dos 

primeiros pilares da compreensão das diferenças entre raças e o desenvolvimento de coexistência pacífica e 

aprendizado mútuo. As gerações terão sucesso e isso mostrará se haverá a possibilidade de uma coexistência 

verdadeiramente pacífica e construtiva ou se elas serão inevitavelmente separadas por falta de compatibilidade. 

Tudo o que posso dizer é que será uma observação muito interessante. 

- É bom ter conversado novamente com tantos amigos e manter a observação nos céus. Você tem o privilégio de 

participar de uma reconfiguração histórica em seu sistema solar e, mesmo que seus governos desejem mantê-los 

com os olhos vendados, você sabe muito bem. como observar os eventos sem a peneira. Todo mundo fica bem! 

Vídeo 160 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e sessenta - julho de 2019. 

- Oi amigos!Tivemos um período de semeadura em vários planetas em terraformação e sistemas solares 

próximos, e nossa frota participou de várias adaptações e interações com as sociedades, iniciando seu primeiro 

relacionamento com este CG regional. Tivemos pouco descanso, o que me impediu de ter momentos de contato 

com esses meus amigos. Desculpe novamente por esse atraso, mas sou apenas um membro da nossa equipe. 

Questões: 
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Q - Caro Mythi, nós que trabalhamos no mar, pescando, notamos mudanças ao longo dos anos. Poderia, por favor, 

explicar por que se diz que os peixes aparecem aos℃quando a temperatura do fundo estiver em torno de 9 ° em 

muitos lugares no Mar do Norte, e isso se estabilizará? Por que acreditamos que capturamos menos peixes na lua 

cheia, o que acontece com peixes como Saithe e Bacalhau durante esse período, eles migram para profundidades 

mais profundas e por quê? Por favor, ajude-nos a esclarecer o comportamento dos peixes e o que esperar no 

futuro. Felicidades! 

- Veja Andre, esses peixes de água fria sempre tentam aparecer em águas mais frias para manter seu cardume nos 

ciclos de correntes onde foram gerados por gerações, onde a temperaturas mais baixas há menos predadores 

circulando por eles, porque os predadores procuram cardumes em águas mais quentes. No caso da luz da lua, 

cardumes de vários tipos de peixes têm o comportamento de se esconder em águas mais profundas ou em áreas 

sombreadas causadas por praias ou ilhas subaquáticas porque a luz excessiva expõe muito o cardume, tornando-o 

mais fácil para predadores que invariavelmente siga esses cardumes. No futuro, alterando as temperaturas nas 

correntes oceânicas devido ao reposicionamento dos pólos geográficos, você terá que se adaptar a novas regiões 

de pesca para obter resultados. 

Q - Caro Mythi, as primeiras evidências arqueológicas do culto a Shivalinga vêm dos restos da cultura Harappa. 

Você tem alguma informação no banco de dados da Comunidade Galáctica sobre qual é o significado dessa 

estrutura? Obrigado.  
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- Nikhil, essas peças eram bebedoras. Os mentores da época forneceram, como presente, uma massa quântica 

programada com nanocomponentes que extraem água do ar na proporção da espessura da camada aplicada ao 

pilar central. Essa massa especial foi espalhada em boa quantidade por algumas regiões e muitas tiveram acesso 

a ela. Ao longo dos anos, a maioria das peças foi raspada para tentar reutilizar a massa em outras partes, mas 

uma vez aplicado, seu efeito desaparecerá se for tentada uma reutilização. 

Q - Mythi, você tem alguma informação sobre a morte de turistas nos Urais do norte entre a montanha 

KholatSyakhl (1096,7 m) e uma altura sem nome de 905. Existem muitos rumores e versões sobre essa tragédia, 

mas ninguém se uniu em um. O que realmente aconteceu naquele dia terrível de 2 de fevereiro de 1959, quando 

um grupo de 9 turistas, liderado por Igor Dyatlov, morreu sob circunstâncias que não foram totalmente 

esclarecidas? 
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- Alemão, esse incidente foi causado por testes militares não classificados de dispositivos para gerar campos de 

energia para paralisar o sistema nervoso central e os efeitos da visão. Um desses artefatos explodiu perto do 

campo à noite, fazendo com que todos entrassem em pânico e fugissem sem entender o que estava acontecendo. 

O violento deslocamento do ar aliado ao campo de microondas gerado pela explosão causou os ferimentos físicos 

e a total desorientação de todo o grupo. Assim, aqueles que não caíram em barrancos ficaram desorientados e 

não puderam voltar ao acampamento na noite escura, morrendo rapidamente de hipotermia. 

Q - Você mencionou várias vezes que as cidades de Atlântida, Brasilis e Saxas afundaram e ainda estão submersas, 

mas e a estrutura Rachat, olho do Saara? É uma cidade perdida da Atlântida que Platão descreveu em seus 

diálogos? Compartilhe conosco detalhes, por favor!https://youtu.be/oDoM4BmoDQM 

- As civilizações Atlantis e Brasilis eram muito grandes e se espalharam por várias regiões. Algumas cidades de 

Saxas estão enterradas nas áreas continentais e alguns edifícios já foram explorados por seus arqueólogos. O 

berço da Atlântida (Cidade do Norte) e todos os seus centros tecnológicos e históricos foram submersos ali. 

https://youtu.be/oDoM4BmoDQM


 
492 

 

- O que você menciona como "Olho do Saara" era uma grande cidade comercial cosmopolita há 12.000 anos, 

mantendo os interesses da Atlântida, entre outros como Saxas, Brasilis e Sumérios, e mantendo rotas de 

aeronaves que interconectavam as várias cidades ao redor do planeta , mantendo relações comerciais com maias 

e incas, além de astecas por outra cidade mantida na região das Bermudas, na América Central. Reuniões com os 

líderes das civilizações das Américas foram realizadas no local chamado por você como Ilha de Páscoa. 
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Q - Mythi, você falou recentemente de não ser mais uma "unidade voluntária estrangeira", o que lhe dá a chance 

de falar um pouco mais abertamente. Você poderia explicar o que isso significa seguir em frente, enquanto 

continuamos a fazer perguntas? 

- Andrew, as perguntas podem ser feitas mais livremente com certeza, e eu responderei o máximo que puder, é 

claro, com base em alguns padrões mínimos impostos pelo CG. 

Q - Mythi, conte-nos sobre um determinado território chamado Tartário, localizado entre o Mar Cáspio, o Oceano 

Pacífico e as fronteiras da China e da Índia. Existe uma versão em que esse império foi muito desenvolvido e foi 

destruído por alguma arma poderosa nos séculos XVII-XVIII? Muito obrigado! 
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- Mamed, uma raça que mantém bases na região do platô tibetano, que guiou diversas culturas asiáticas coloniais 

no planeta por milhares de anos denominadas por alguns como "kipchs", incluindo mongóis e tártaros, esta 

corrida instalou centenas de unidades em antigos vezes, equipamento de defesa contra ataques reptilianos, que 

estão sendo retirados em várias regiões pelos Arcturianos hoje. Muitos líderes tentaram reutilizar esses 

equipamentos desobstruídos para uso como arma e algumas unidades geraram campos de energia aleatórios que 

eliminaram totalmente algumas civilizações, incluindo toda a elite administrativa do império, em cujo centro 

estavam seus centros científicos e militares. 

Q - Mythi, temos lendas aqui do rei Arthur e Merlin, o mágico. Dizem que Arthur é um rei britânico que derrotou o 

exército saxão no século V. Arthur e Merlin realmente existiram historicamente, ou esse folclore é trazido de 

outros mundos, ou há algo que você possa nos contar sobre eles? 

 

Ro, saxões e saxas são coisas não relacionadas. Estes são folclore e histórias que foram criadas pelos menestréis 
da época para enobrecer e melhorar as atrocidades cometidas pelos reis de dominar e saquear outros povos em 
nome de sua própria grandeza. As histórias, sempre criadas pelos vencedores, são sempre as que acabam dando 
ao povo uma imagem falsa, lendas e verdades falsas, com o objetivo de criar falsos ídolos a serem reverenciados 
por seu povo. 

Q - Mythi, de acordo com as coordenadas (43 ° 04'27.58 "92 ° 48'48.56"), existe uma base incomum na China. 
Responda por favor para que e por quem foi usado? Quais são os símbolos brilhantes na forma do número 8 e 
como ele foi criado? 
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- Pavel Petrov, veja bem, não posso falar muito sobre esses lugares, porque há desenvolvimentos específicos em 
tecnologias que a China desenvolveu com seus parceiros extraterrestres de uma maneira quase unilateral. Eles 
querem fornecer tudo o que esses aliados precisam para ocupar cidades e instalações construídas especificamente 
para a infraestrutura do relacionamento que desejam em um futuro próximo. As marcas "8" são na verdade 
etiquetas de trem de pouso de vários modelos de pequenos naves de carga que estacionaram no local com mudas 
antes de terminarem as faixas de estacionamento. 

Q - Mythi, como podemos nos defender contra a tecnologia 5G e qual o perigo (se houver) dessa tecnologia? 

- Panche, essa tecnologia 5G foi desenvolvida pela reengenharia de transmissores antigos acoplados a material 
recuperado de acidentes com algumas espaçonaves alienígenas antigas. Finalmente, eles criaram um tipo de 
transmissão que ainda pode ser captada pelos nossos sensores de comunicação a partir de hoje. O equipamento 
desenvolvido por você, por serem transceptores de potência muito baixa, não representará um perigo iminente 
para a sua raça ou para o meio ambiente, mas se essa potência for ampliada de forma irresponsável, poderá 
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causar danos a médio prazo. Devido ao equipamento sendo instalado, parece que não haverá impacto perigoso, 
mas o controle sobre todos os usuários do sistema será total, limitando a privacidade e o individualismo, pois seus 
equipamentos, carros e outros dispositivos serão projetados para fornecer dados para esse novo sistema. em 
tempo real. 

Q - Mythi, seja gentil, por favor e conte-nos sobre a zona anômala que está localizada na Rússia, na região de 
Perm, na vila de Molebka. Conte-nos exatamente como essa estranha zona anômala apareceu lá e por que os 
alienígenas demonstram grande interesse nela? Os habitantes locais dizem que testemunharam o pouso de discos 
voadores nessa zona, assim como alguns tiveram contato com esses alienígenas. O que nossos irmãos mais velhos 
estão fazendo nessa área? Coordenadas geográficas: Latitude 57 ° 14'17 ", Longitude 57 ° 
564'10"https://youtu.be/Tp0J7AlnOwg 

- Alemão, é uma região em que uma base mista de operações opera há muitos séculos e ainda está operacional. 
Ele lida principalmente com o equilíbrio ambiental e fauna de flora e fauna. 
  

 

Q - Mythi, parece que estamos vendo o início da mudança geopolítica, e as elites devem ser julgadas e julgadas 
pelas atrocidades colocadas sobre o povo. No vídeo 114, você declarou: "Os russos e o Oriente Médio 'cuidarão' 
do Ocidente, e a China 'cuidará' da Ásia e da Europa". Isso mudou desde que o último cartão “Trump” está agora 
tentando trazer paz a todos aqueles que antes eram inimigos sob uma luz positiva, para unir todas as nações de 
uma vez por todas? 

- Tami, como você pode notar, as nações hoje estão latindo uma para a outra como cães que latem para assustar, 
mas não houve mais ataques reais. Os líderes da elite sabem que estão enfrentando problemas muito maiores do 
que seus colegas regionais, sabem que muito será feito quando os contatos diretos começarem, mesmo que os 
contatos nem todos sejam centralizados politicamente, mas diretamente com os líderes da comunidade. Isso os 
preocupa, pois eles inevitavelmente perderão o controle sobre a situação, e isso significa a perda gradual do poder 
de controle sobre as massas. Você tem um velho ditado que diz: "Se você não pode enfrentá-los, junte-se a eles", e 
é isso que suas elites estão tentando desesperadamente fazer colocando seus subordinados como líderes 
regionais, como se essa tática não fosse detectada pela agentes do GC. 

Q - Mythi, no vídeo 158 de novembro passado, você nos disse que parece haver uma boa chance de que o contato 
aberto com a Comunidade Galáctica comece este ano. Pela maneira como as coisas se desenvolveram nos 6 meses 
que se passaram, você ainda acredita que isso poderia acontecer nesse período de tempo e que fatores precisam 
ser cumpridos para isso? Obrigado. 

https://youtu.be/Tp0J7AlnOwg
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- Yuval, como mencionei na resposta anterior, para bons observadores as coisas já estão acontecendo. Um contato 

generalizado eficaz será decidido pelo CG de acordo com os eventos ou obstáculos que suas elites tentam criar 

para adiar os eventos ao máximo. Ao lidar com uma classe de elite psicopata, não é fácil prever todos os atos de 

exceção que eles podem criar. 

Q - Mythi, sobre a lua de Saturno - TITAN, eu gostaria de algumas informações, existe, por exemplo, uma vida em 

qualquer manifestação. 2. O papel dos satélites, por que nós? Por que existe apenas um na terra? Podemos ter 

outra lua? Por que existem tantos deles em Saturno? 

- Nikolay Nikishin, o satélite de Saturno chamado por você de Titã, é um grande reservatório de gases gelados, 

incluindo muitos deles em estado líquido abaixo da superfície. Existem milhares de tipos de bactérias, enzimas e 

outros organismos que podem coexistir e metabolizar com esses gases, mas não é um local compatível com a vida 

animal superior. 

A Terra tem apenas um satélite natural que é quase um binário, o resto são pequenas rochas que não influenciam 

o dia a dia do planeta. A Terra pode até ter mais luas, desde que as capture convenientemente em uma eventual 

passagem perto de sua força gravitacional, mas é muito improvável que isso aconteça. 

- Grandes planetas gasosos em massa e força gravitacional como Saturno e Júpiter têm muitas luas por ter um 

poder de captura muito mais forte, e ainda continuarão capturando outras luas com certeza. Toda vez que seus 

cientistas anunciam que "identificaram" uma nova lua nos planetas do seu sistema solar, você pode ter certeza de 

que são novas luas recém-capturadas. 

Q - Caro Mythi, você mencionou há algum tempo que o último lander de Marte foi entregue e colocado em Marte, 

ajudado pelos reptilianos. No último vídeo, você disse que o lander da China tinha "ajuda". Você pode nos dizer 

(sem violar nenhuma diretriz) que raça está ajudando esse governo em suas explorações espaciais. 

- Michael Norton, por serem equipamentos inofensivos e colocados apenas para coletar informações, no caso da 

Lua, os Camelopardalis colocaram na posição correta para se moverem. No caso de Marte, tudo é organizado 

porque os próprios cientistas humanos que vivem na colônia de lá desempenham o papel de criar ilusões para 

justificar o dinheiro gasto nessas operações de fachada. 

Q - Mythi, você pode contar sobre esses objetos o que aconteceu e há quanto tempo? na Antártica 75 ° 0'46,98 ”S 

0 ° 4'52,71” E (coluna) e nas Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul 54 ° 39'43 ”S 36 ° 11'42” W (objeto) parece que 

ele derrubou o topo. 
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- Andrei Nevs, Esta foto mostra o que parece ser uma pequena plataforma de prospecção no fundo do oceano que, 

por algum motivo, foi abandonada no local mais alto por muitas centenas de anos e acabou escorregando devido 

ao enfraquecimento da camada de gelo que ocorreu em toda a região . Esse tipo de equipamento em larga escala 

é o que deixa marcas como estas que a CB adicionou abaixo como amostra, marcas que podem ser observadas em 

quase todo o fundo dos oceanos do planeta. 
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- Esta segunda foto mostra uma base de pesquisa ainda operacional no gelo, a entrada na parte superior da foto é 

a entrada dessa base, que é toda protegida por um campo de força onde somente pessoal autorizado pode 

circular. Seus governos sabem disso, mas nada pode ser feito sobre isso. 

Q - Alguns cientistas bem-intencionados estão cada vez mais propondo a natureza cíclica do Grand solar minimum 

e Solar Micronova. Os próximos ciclos solares serão progressivamente mais fracos e quão cíclica é uma erupção 

Solar Micronova / Super? É correto supor que tais eventos naturais não serão mais necessários na nova realidade 

do nosso planeta? 

- Naveen, veja, os krulianos ajustaram a nova frequência da batida do seu Sol, e o comportamento deles nessa 

nova fase tende a ser mais moderado; portanto, os dados usados por seus cientistas com base em eventos 

passados estão desatualizados de muitas maneiras em relação aos comportamentos futuros do seu sol. Portanto, 

essas previsões não podem ser levadas em consideração. 

Q - Mythi, você ou seus colegas estão cientes de artefatos e / ou indicadores históricos significativos, ocultos em 

qualquer parte do que chamamos de Grand Canyon, o que levaria a uma mudança substancial no entendimento 

de nossas próprias origens e história neste planeta? 

- Mike, existia uma grande civilização humanóide naquela região há milhares de anos, mas eles deixaram a região 

depois de algumas gerações e migraram para o norte, onde a abundância de recursos era maior. Veja bem, como 

muitas outras civilizações que passaram por este planeta para o desenvolvimento, muitas delas não tiveram um 

impacto na história dos humanóides que hoje dominam as culturas do planeta, porque eram raças que não se 

misturavam nem étnica nem culturalmente. . De fato, essas bugigangas, entre milhares de outras, servem apenas 

como evidência para corroborar a passagem de muitas outras culturas que usaram este planeta como um local de 

desenvolvimento. 
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Q - Mythi, uma onda de calor mortal chamada Rex Block está atingindo a Europa e pode se tornar o novo normal. 

Essas temperaturas extremas são resultantes da mudança de poste, feita pelo homem ou algo mais? 

 https://www.axios.com/europe-heat-wave-temperature-records-130f792b-4ba0-4e5e-a929-909111dce132.html 

 

- Ro, como mencionei uma vez, a órbita da Lua foi reposicionada pelo movimento do núcleo do planeta que 

mantém os túneis gravitacionais. Essa mudança modifica o campo magnético que, por sua vez, irá reposicionar 

gradualmente os pólos geográficos. As primeiras mudanças são sentidas no clima, nas correntes marítimas e na 

atmosfera, e essas mudanças podem ser dramáticas em algumas regiões. Como já mencionei, as comunidades 

terão que se readaptar em suas regiões, pois a produção agrícola terá que ser substituída por outras mais 

compatíveis com o novo clima. 

Q - Mythi, você pode nos contar sobre os movimentos deste nave em torno e do sol, por favor. 

https://www.axios.com/europe-heat-wave-temperature-records-130f792b-4ba0-4e5e-a929-909111dce132.html
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- Karen, o movimento é grande no sistema porque, com o rearranjo orbital que está sendo executado, 

contribuindo para a terraformação de Vênus, muitas corridas estão circulando atualmente para apoiar essas 

operações. 

Perguntas aleatórias: 

Q - Mythi, se quisermos participar, temos que ser informados, mas estamos no escuro. Como nosso tempo 

poderia ser usado com mais eficiência para gerar planos de CG para a Terra? Queremos agregar ativamente valor 

a esta operação. 

- O melhor que você pode ter agora é manter o equilíbrio e ter paciência para esperar. No GC, liberando os 

contatos diretos, tudo pôde ser explicado e acordado com os voluntários. Muitas possibilidades de cooperação 

podem ocorrer regionalmente. 

Q - Mythi, nossos cientistas estão confusos com a indutância dos campos magnéticos. Você pode dizer algo sobre 

isso? Essas interações podem afetar negativamente o corpo ou a mente humana? 

- A indutância de um campo magnético gerado em outros condutores é um conhecimento muito antigo, não sei o 

que eles podem não entender naquele momento dos eventos, pois tudo o que se relaciona com a matéria trabalha 

com magnetismo e indutância. Essa relatividade não causa nenhum dano aos seres vivos. O que eles ainda não 

entendem é que existem outros tipos de magnetismo que permitem a interação entre objetos não metálicos ... 

você encontrará um dos princípios básicos da interação quântica que seus cientistas praticamente nada sabem no 

momento. 
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Q - Mythi, você disse que 90% de todo o trabalho está acontecendo nos bastidores na transição da dominação de 

elite. Alguma das recentes prisões de peões de elite é uma indicação de progresso? 

- Muita influência dos pleiadianos está sendo ativa nos bastidores. Você pode ter certeza de que esse progresso é 

resultado da interação de seus agentes se infiltrando nos departamentos governamentais. 

Q - Mythi, sobre as mudanças de Vênus - (as últimas fotos - se são reais - mostram a superfície de Vênus azul como 

nunca foi! 

- Como eu disse, Vênus está sendo terraformada em tempo recorde. Com o processo de inserção direta de 

infraestrutura de fauna e flora, em breve o planeta parecerá vivo e manterá seu equilíbrio biológico entre 

florestas e oceanos. 

Q - Sobre Taus, se a órbita já está fixa e onde pode ser encontrada? Distância aproximada, quadrante ou 

constelação para a referência. 

- A órbita de Taus ainda não foi finalizada. Possivelmente será posicionado entre Saturno e Júpiter, mas quem o 

definirá será o grupo de cientistas de Taus com o consentimento dos cientistas do CG. 

Q - Nas últimas semanas, indivíduos de todo o mundo também estão vendo luzes misteriosas piscando na lua. 

Poderia estar funcionando propulsor ou algo mais? 

- Certamente os propulsores estão sendo usados como amortecedores das mudanças orbitais da Lua. Como já 

avisei, todo esse movimento será facilmente observável por seus astrônomos amadores. 

- Fico feliz em retornar dessas missões e pretendo permanecer na nossa base em Marte por um período mais 

longo. Espero que todos vocês, meus amigos, estejam bem. 

Vídeo 161 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e sessenta e um - outubro de 2019. 

- Oi amigos!Minha equipe e eu continuamos sendo solicitados sem muito tempo de folga. O reposicionamento de 

algumas órbitas e declives está momentaneamente desestabilizando alguns planetas e luas do sistema, como você 

pode ver mesmo com as mudanças propositais feitas no seu software de observação disponível, porque até a sua 

lua foi reposicionada em várias ocasiões e, pela primeira vez Quando entrei em um campo de reflorestamento em 

Vênus, onde os Zigs e Taags estão fazendo um ótimo trabalho, como ainda estão fazendo em Marte. Já 

encontramos abelhas e borboletas lá, embora a atmosfera ainda tenha apenas 25 km de espessura respirável, mas 

você ainda pode sentir claramente um odor que chamaria aqui de "cheiro de enxofre". Acredito que, com as 

técnicas atuais em algumas décadas, teremos muitas espécies de mamíferos por lá. 

Q - Caro amigo, dentro da Europa você tem alguns micro estados totalmente ilógicos, então San Marino, Andorra, 

Mônaco, Lichenstein e, claro, o Vaticano. Uma pergunta aparece, por quê. Por que essas ilhas não têm lei. Esses 

micro estados são, na realidade, uma conexão com verdadeiros mestres da Elite? 

- Urosh, é claro, são pontos específicos em que eles podem acumular recursos como metais preciosos, arte 

roubada e desviada de outros países, joias, coisas que não se encaixam no contexto bancário normal. Embora as 

elites controlem a maioria dos bancos centrais e controlem o dinheiro atual e manejem os países sempre 

devedores, elas precisam ter seus próprios refúgios onde ninguém possa questionar nada. 

Q - Mythi, Ilona e Ivana Podhrazska, irmãs da República Tcheca, afirmam ter tido contato com um ET humanóide 

chamado Olie, do planeta Elielji. Uma demonstração nos céus foi realizada pelo contato com ETs para provar sua 
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existência e foi testemunhada por muitos. Essas duas mulheres estão sendo contatadas por alguém que você 

conhece, ou estão apenas se envolvendo em questionáveis "Ciências Ocultas das Trevas"? 

- Mike, essa é outra história criada a partir de visões conscientes de pessoas muito imaginativas. E a Amazon.com 

permanece firme no circuito, como a CB mencionou aqui. Nenhum EBE de qualquer planeta Elielji. 

 

Q - Caro Mythi, ouvimos muitas vezes que as pessoas que acordam do sono começaram a falar em um idioma 

diferente que nunca aprenderam; isso significa que é um sinal de um despertar, um sinal de que a pessoa está no 

primeiro nível? Obrigado. 

- Tati, como expliquei anteriormente, a mente tem muitas partes "desativadas" que durante o sono podem ser 

acessadas aleatoriamente. Esse sintoma que você mencionou é apenas uma prova de que essa pessoa foi 

encarnada em outras regiões do planeta em outra etnia de nível zero na colônia. Memórias de diferentes idiomas, 

ou a facilidade de aprendê-los, demonstram as várias encarnações passadas dessas pessoas. 

Q - Caro Mythi, diferentes tipos de seres humanos foram transferidos para cá na Terra há muito tempo. Que tipo 

de seres estavam aqui antes da doação de DNA acontecer na Terra? (Quero dizer, antes das civilizações - 

Atlântida, Saxas, Romanos etc. serem criadas) Por que eles precisavam de doação? Como eles eram? Qual foi o 

comportamento deles? Hábitos? Funções do cérebro? Empatia? Agressividade e egoísmo? Obrigado. 

- Bhauli, de fato, havia cruzamentos de DNA com raças humanóides primordiais que foram plantadas aqui, assim 

como todos os animais estavam em certos estágios do planeta. Essa chamada "colonização primordial" serve para 

avaliar as possibilidades de equilíbrio da fauna que podem se adaptar ao planeta e subsistir na infraestrutura 

natural do local. Eles eram seres mais ásperos, como os Neandertais, entre muitos outros, que poderiam ser 

usados para alterações de culturas que pretendiam transferir colônias para este planeta (entre outras) para iniciar 

uma colonização específica. Nos tempos antigos, as tecnologias genéticas eram experimentais e havia uma 

corrida por aprimoramentos de raças que pretendiam que suas colônias se desenvolvessem mais rapidamente do 

que outras, para aumentar sua representatividade entre as colônias em desenvolvimento. Todos os grupos étnicos 

que foram transferidos para este planeta contêm parte de seu DNA dos primeiros humanóides primordiais trazidos 

ao planeta durante o período de estruturação da fauna e flora dos próprios humanóides. Aproveitando a perfeita 

adaptação dos primordiais, os novos grupos étnicos se adaptaram sem problemas a esse novo ambiente, 

acelerando essa adaptabilidade em muitas centenas de anos. 

Q - Mythi, sou da Rússia, onde a população do meu país está morrendo a cada ano mais e mais devido a uma 

gangue de ladrões fazendo malabarismos com fatos eleitorais para manter o poder e continuar roubando pessoas. 

Somos pobres no país mais rico do mundo. Os torturadores de pessoas no governo, como Putin, simplesmente 

não abandonam seu poder (sem luta). Mythi, o que você aconselharia aos russos nessa situação? 

- Tatiana, não pense que a Rússia sofra esse problema isoladamente; de fato, todas as etnias estão enfrentando 

esses problemas porque as elites globais e as regionais não foram adequadamente neutralizadas. Há muita 

pressão sobre esses novos tempos da informação globalizada, para que essas elites não tenham mais o poder de 

manter suas sociedades nesse nível de empobrecimento crônico, tanto física quanto culturalmente. Quanto mais 

mentes estiverem conscientes, quem conseguir isso em um ambiente hostil terá um valor agregado mais alto do 

que aqueles que ganharam consciência nos ambientes mais afortunados. O importante é que cada indivíduo faça 

sua parte e aguarde, conforme a luz aumenta, 

Q - Outra questão diz respeito à cidade de São Petersburgo. Que raça a fundou e quando? Por que a cidade foi 

abandonada por um longo tempo, o que aconteceu, guerra ou desastre natural? 

- Nick, algumas cidades como São Petersburgo foram construídas em locais sem estrutura de terra para apoiar 

construções pesadas. A arrogância política geralmente leva a esses erros e nesta cidade não foi diferente. Sua 

própria raça construiu a cidade às custas de muitos sacrifícios humanos como trabalho, pois era considerado 
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estratégico na época. A cidade foi abandonada por um longo tempo porque eles acreditavam que ela iria 

literalmente afundar, mas com a exploração da água que abundava anteriormente, o solo se tornou menos 

permeável e, eventualmente, encontrou suporte para o excesso de peso. Não houve desastre natural, mas uma 

escolha desastrosa de local para estabelecer a cidade na época. 

 

 

 

Q - Mythi, nesta foto, há uma área escura de estrutura na água ao norte da Ilha de Páscoa. Esta é a localização 

exata de Lemuria ou talvez a sua cidade capital? Que tipo de artefato tecnológico (se houver) poderia ser 

encontrado embaixo? Que raça de pessoas morava lá e onde elas estão agora? Obrigado. 

 

 

- Clark, muitas dessas estruturas que você menciona ainda estão em uso, algumas ruínas antigas da cidade ainda 

persistem. Pouco pode ter sobrado das velhas tecnologias abandonadas, mas é claro que há muita arte nesses 

prédios antigos. O que marcou é uma região de atividades atuais. O que você menciona como Lemúria é um pouco 
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para a direita e um pouco para o norte. Todos os seus governos conhecem as posições de ruínas antigas e zonas 

ativas, mas eles não têm tecnologia disponível para acessar a maioria deles. 

 

Q - Mythi, como eu entendi pelas suas palavras, corridas de nível 6 e literalmente podem voar na atmosfera? 

Alguns seres humanos e raças mais desenvolvidas podem transmitir telepaticamente seus pensamentos ou mover 

objetos físicos usando o poder do pensamento e manipular a matéria telecineticamente? É possível teleportar 

objetos físicos ou até você mesmo para algum outro lugar mentalmente? Quero dizer apenas com a ajuda dos 

pensamentos, sem o uso de nenhum dispositivo. As raças mais desenvolvidas têm tais habilidades? 

- Maksud, algumas raças de nível superior podem levitar, aproximar-se de objetos, comer ou beber sem a 

necessidade de recipientes, mas não podem literalmente voar ou se transmitir mentalmente em qualquer lugar 

como um salto. Por exemplo, se você esqueceu as chaves do carro com a janela trancada, não pode fazê-las entrar 

em sua mão mentalmente, mas pode levantar mentalmente o pino da fechadura da porta ...As raças mais altas 

podem atravessar telepaticamente e ver ou sentir através de um colega que está em um planeta distante, 

também sem a ajuda de aparelhos. Sobre voar literalmente, apenas algumas raças insetoides voam literalmente, 

algumas raças humanóides e reptilianas desenvolveram membranas nos membros superiores que permitem vôos 

planadores, assim como seus "planadores". 

Q - Mythi, temos muitas tecnologias reprimidas que podem transformar nossa realidade atual de maneiras 

benéficas, trancadas pela ganância. Curioso para compartilhar algumas idéias úteis sobre a liberação desses ativos 

para uso geral na Terra. Além disso, sendo um local agora, você pode compartilhar os diagramas mais úteis com a 

CB para que possamos abri-los em código-fonte globalmente? 

- Shyner, tive várias conversas com a CB sobre isso. Isso poderia até ser feito, mas para a maioria das tecnologias 

não há matérias-primas essenciais disponíveis na maioria dos casos. Os sistemas de distribuição de energia sem 

fio do tipo Tesla poderiam estar disponíveis por muitas décadas, mas seria impossível controlar o acesso a ele, 

portanto, seria impossível cobrar por esse serviço, o que significaria o fim de um setor de energia milionário 

mantido pelo seu elites. Todas as redes de energia seriam descartadas, bilhões de investimentos seriam perdidos 

por suas elites atuais, seria impossível na conjuntura social atual implantar uma coisa dessas, que seria 

prontamente identificada como "ilegal" e os usuários seriam considerados criminosos ou terroristas .  

Q - Mythi, você pode nos dizer que tipo de criatura foi encontrada em Kyshtym, na região de Chelyabinsk em 

1996? Tinha 20-25 cm de altura e ainda estava viva por algum tempo depois de ser encontrada. A múmia 

desapareceu misteriosamente logo após as notícias e as imagens terem sido divulgadas. Eles chamaram a criatura 

de "Alyoshenka, o anão Kyshtym". Você pode determinar que raça era (se era de origem alienígena) e o que 

estava fazendo aqui? Obrigado! 

- Dimytri Sharov, de acordo com as imagens que CB mostrou, não há registro de algo assim para que eu possa 
identificar. Parece ser algum tipo de montagem e não uma criatura real. 

 

Q - Caro amigo, é verdade que o terremoto de 7 de julho em 5 de julho na vizinhança da base militar Ridgecrest 
China Lake na Califórnia foi, na realidade, a destruição de uma base militar subterrânea profunda? 
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- Urosh, bem, não pretendo abordar diretamente os méritos desta questão no momento, mas posso dizer que o 
primeiro "terremoto" provocou a antecipação esperada para o segundo com o deslocamento de uma falha 
detectada pelos militares ao construir uma base subterrânea com túneis que alcançam o oceano. Parece que a 
intenção é provocar uma reação em cadeia para desestabilizar a falha de San Andreas, unindo o Pacífico ao Golfo 
do México. Nesse contexto, esteja ciente dos materiais enterrados ao redor da região de Yellowstone. Eles podem 
fazer parte do contexto. 

Q - Olá querido amigo Mythi! Por favor, conte-nos sobre as visitas dos patriarcas russos Alexy e Kirill à Antártica 
em 2002 e 2016. Eles foram lá apenas para os negócios da Igreja ou tiveram reuniões com representantes de CG? 
Obrigado!https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/ 

 

- Safirs, posso garantir que você não estava lá para fazer missa. Eles (os russos) eram porta-vozes dos pedidos de 
devolução de materiais estranhos apreendidos por vários governos e estavam em condições de negociação com o 
pessoal da Antártica. Vários líderes estavam lá para garantir que seus parceiros não recebessem favoritismo 
diferenciado, e esse foi o principal motivo dessas viagens estranhas. 

Q - Os chemtrails prejudiciais foram interrompidos nos Estados Unidos? Qual é a composição dos chemtrails atuais 
ainda observados nos céus? Se esses quimotrilhos atuais forem benéficos, eles ajudarão a reverter a morte de 
mamíferos marinhos como golfinhos e baleias? 

- Jerry, Tami, os sprays usados continuam com a mesma composição e mantêm um alto nível de óxido de alumínio 
para amplificar o poder de propagação das ondas eletromagnéticas. São os plêiades que estão no controle disso e 
não tenho os dados científicos de suas conclusões sobre o uso final que seus militares pretendem dar a todo esse 
procedimento. 

Q - Mythi, nossos cientistas encontraram uma super-terra habitável, chamada GJ357d, a 31 anos-luz de distância. 

Você pode nos contar algo sobre isso? Quem mora lá e como eles são?https://www.axios.com/super-earth-31-

light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html 

https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/
https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html
https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html
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- Ro, isso chamado GJ 357d é um dos milhares de exoplanetas que vagam por sua galáxia. Todos os exoplanetas 
capazes de levar vida biológica são de algum tipo semeados ou já contêm civilizações na colonização. Este 
exoplaneta em questão está na idade de dinossauros para exemplificar. É um planeta muito bonito e está em um 
período em que sua natureza precisa se equilibrar, criando a harmonia necessária para a completa colonização 
humanóide. Assim, milhares estarão esperando que as sociedades voluntárias participem do desenvolvimento de 
novas colônias, agora sob o apoio das comunidades galácticas regionais. 

Q - Mythi, mais de 3,5 milhões de pessoas demonstraram interesse em conhecer a verdade sobre alienígenas por 
sua participação em um próximo evento na Área 51. Tal exibição indicaria à Comunidade Galáctica nossa 
disposição de fazer parte da comunidade galáctica? 

- Nikhil e Sich, digamos que esta é uma pequena amostra. Ser curioso não significa estar ciente de tudo o que uma 
sociedade precisa fazer parte de uma comunidade que busca harmonizar seus componentes. Existem pessoas 
simples, comunidades indígenas, entre outras, que até distantes de eventos como esse já estão conscientes, por 
pura intuição, de que fazem parte de algo muito maior, que transcende a realidade de que vivem neste planeta. 
Há verdades nas quais ninguém precisa lhe dizer para acreditar; o bom senso é suficiente para você perceber 
dentro de si mesmo que realmente faz parte de algo muito maior que este pequeno planeta. Quando esse número 
estiver no nível exigido, de acordo com os parâmetros analíticos do CG, o planeta será imediatamente preparado 
para integrar essa região. 

Q - Mythi, que corrida é essa e o que eles estavam fazendo aqui? https://youtu.be/NJPsCaMSADY 

https://youtu.be/NJPsCaMSADY
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- Ruslan Floyd, eles são de uma colônia de nível 2 de um planeta que orbita um sistema estelar binário na 
Constelação do Retículo, a apenas 39 anos-luz da Terra, e trabalham em associação com várias outras raças. Eles 
são de bom caráter e não exploram outras sociedades com má fé. Alguns desses grupos trabalham na área técnica 
de algumas sociedades reptilianas que circulam aqui e em Marte. 

Algumas perguntas de nossos moderadores: 

Q - Mythi, sempre nos referimos às espécies por sua estrela de origem. Por favor, diga-nos como eles se chamam, 
por favor, comece com o povo de Mantuk, depois com os Plêiades, Arcturianos, Camelopardalis, Aldebaranos? É 
bom conhecer melhor as pessoas por seus nomes próprios. 

- Veja amigos, vou tentar lançar alguma luz sobre isso. Todas essas nomenclaturas mencionadas são baseadas nos 
nomes que você deu a esses locais de origem, absolutamente nada a ver com os nomes ou referências usados nos 
mapas estelares oficiais. Até a galáxia de Andrômeda recebeu o nome de você, e esse nunca foi o nome usado em 
nenhum outro lugar, apenas no seu planeta. É difícil nomear as diferentes sociedades e suas variantes, porque a 
maioria delas usa símbolos em suas representações locais, e nos mapas estelares oficiais esses nomes ou símbolos 
registrados aparecem na identificação da sociedade que ocupa esse planeta. Existem planetas com várias 
sociedades de diferentes raças que possuem várias referências relacionadas, por isso é difícil determinar "nomes 
simples" como você está sugerindo. Essas raças seguem uma cronologia, cada um marcando seu local de origem 
inicial como uma raça, seguido pela marcação correspondente para colônias, que fica espalhada por outros 
planetas. Como exemplo, todas as sociedades dos Plêiades de 1871 inicialmente têm a marca da galáxia original 
como a marca de origem planetária da “primeira geração”, seguida pela nomeação de sua colônia da “segunda 
geração”, e se esse secundário tiver outras colônias, haverá um terceiro símbolo agregado indicando em ordem 
cronológica sua sigla de identificação como "terceira geração" e assim por diante. No caso de uma colônia ser 
criada em outra galáxia, haverá um símbolo de fusão criado para essas galáxias que precederá a marcação "raça 
mãe". Funciona assim com todas as raças e suas sociedades afiliadas às Comunidades Galácticas, para que mapas 
e bancos de dados possam ser sincronizados e compreendidos por todos. As sociedades locais podem ter suas 
denominações, geralmente nomes populares envolvendo fundadores, características de seus planetas, luas e, às 
vezes, sóis. Os nomes locais são como você diz "torres de Babel", por exemplo, se um tibetano disser "sou da 
minha terra" em seu dialeto, um norueguês não terá idéia de onde está, pois se ele disser que o GPS coordena 
tudo está claro. Portanto, no contexto intergalático, o que importa são as origens da raça mãe e todos os níveis 
subsequentes de suas expansões sociais. Quando um Camelopardalis, Arcturian, Aldebaram ou qualquer outra 
raça se identifica, ele sempre menciona a raça mãe ... se uma apresentação formal ou comercial for necessária, 
eles fornecerão as informações gerais, que incluirão os detalhes da localização da colônia à qual seus a sociedade 
pertence. , 

Q - Mythi, o Japão começou a criar quimeras usando DNA humano com vários DNA animais para produzir 
doadores de órgãos e possivelmente uma classe de servos. Como o CG vê esse tipo de ciência "louca" e o que 
pode ser feito pelos pobres seres humanóides nascidos do tubo de ensaio? 

- Bem, a Comunidade Galáctica tem regras que as sociedades terão que seguir ao ingressar como membros plenos. 
No caso de doação de órgãos, isso perderá sua praticidade com o uso de técnicas avançadas de recuperação 
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orgânica que serão disponibilizadas, mas se alguma raça tiver sido criada intencionalmente a partir de normas 
biológicas humanóides ou escravas, essa raça será esterilizada e tornada assistido pelo pessoal da CG até sua 
extinção natural. 

Q - Mythi, tenho um amigo que lê as suas respostas e se pergunta sobre o número de pessoas de nível 1 agora 
encarnadas na Terra. A questão é: quem é Kim Ung Yong e por que suspeito que ele esteja mais desenvolvido 
além do nível 1? Qual o papel de pessoas como ele nos primeiros anos de contato com o CG? 

- Pessoas como ele podem alegar estar no limiar entre os níveis 1 e 2. Algumas são voluntariamente encarnadas 
no planeta para servir como parâmetros, geralmente motivados pelo sentimento de participação no 
desenvolvimento de sua corrida em casa nesta colônia. Nesta era de passagem de nível, mais e mais pessoas como 
ele serão notadas encarnando ou já vivendo no planeta. 

Q - Mythi, muitas bases humanas subterrâneas na Califórnia foram recentemente destruídas por facções contra a 
elite global. Esse conflito foi a verdadeira razão pela qual a energia elétrica foi desativada. Algumas especulações 
foram feitas sobre a enorme quantidade de explosivos e armas biológicas encontradas nessas bases subterrâneas. 
Essas bases de elite destruídas foram criadas por colaboradores não humanos? 

- Veja, muitas bases subterrâneas foram criadas por seus militares, cobrindo vastas áreas para todo tipo de 
atividades, incluindo antigos laboratórios usados na época por uma joint venture de cientistas reptilianos. Como 
toda a costa oeste dos Estados Unidos começou a se tornar instável, essas bases tiveram que ser forçadas a sair à 
medida que as rachaduras tectônicas começaram a comprometer os sistemas e instalações de túneis. Com a 
criação de uma grande infraestrutura em Marte, muitos desses complexos foram transferidos para lá. Mas suas 
elites não descartariam essa oportunidade e estudos foram feitos para acelerar a desestabilização tectônica com 
explosões controladas, como expliquei alguns minutos atrás. Não foram as facções contra suas elites, mas a si 
mesmas que estão fechando os buracos abandonados e aproveitando a oportunidade de acordo com seus planos. 

Q - Mythi, uma pergunta sobre a nossa eventual reunião, que atividades envolve a primeira reunião de boas-
vindas entre o CG e os candidatos a membro? Você se encontra com pessoas comuns ou com nossos "líderes"? 
Sempre tive pensamentos profundos sobre o primeiro contato, mas sempre me pergunto sobre o código de 
vestuário e devo levar uma garrafa de vinho para a festa? 

- Bem, poucos de seus líderes atuais continuarão liderando, pois eles não têm o perfil ou as qualidades necessárias 
para representar esta nova raça na Terra. Os líderes que serão apoiados pelo GC serão contatados mentalmente e, 
se concordarem, serão levados a se reunir com a equipe de transição social a ser destacada pelo CG regional. A 
escolha desses novos líderes será baseada em nível, personalidade e habilidade, para que eles sejam livres de 
suspeitas e totalmente bem-intencionados. Quanto à festa, possivelmente acontecerá com seus amigos e 
familiares comemorar esta celebração e, mais tarde, você poderá se inscrever para trabalhar em conjunto com 
voluntários dessa transição, com acesso à tecnologia e socializar com outras raças que apreciarão sua 
colaboração. 

- Prazer em estar com vocês meus amigos de novo! Eu realmente espero vê-lo em breve. 

Vídeo 162 

 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e sessenta e dois - março de 2020. 

Esta é uma mensagem rápida em que as perguntas de nossos membros não foram incluídas, é uma observação de 

Mythi sobre milhares de perguntas sobre o assunto que surgiram recentemente, e ele aproveitou sua passagem 

para justificar sua ausência nesses últimos meses. Felicidades! CB 

Mythi message: 

- Amigos, finalmente minha equipe e eu voltamos a este quadrante da galáxia. Tivemos muito trabalho nas 

missões que envolveram a ascensão de 4 colônias ao nível 1, com total integração na Comunidade Galáctica. Três 
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sistemas solares diferentes, 4 novas sociedades de nível 1. Em dois desses planetas pertencentes ao mesmo 

sistema, tivemos um problema de integração devido às elites que controlavam um deles, algo semelhante ao seu 

planeta. E temos uma boa idéia da conduta na intervenção da Comunidade Galáctica, que provavelmente seguirá 

os mesmos padrões em relação à Terra. Essas elites acabaram tendo que aceitar todos os termos e aqueles que 

não concordaram concordaram em ser transferidos pacificamente para outro planeta adaptado para receber uma 

colônia de nível zero a ser desenvolvida. Eles preferiram o exílio a viver com uma sociedade de nível 1 apoiada 

pelo CG, que por seu conceito era considerado de classe baixa. Esses comportamentos são visivelmente causados 

pelo superego desses elementos, que preferem reinar em um nível mais baixo do que desenvolver uma consciência 

de raça unida no mesmo nível de desenvolvimento. Esse é um comportamento com similaridades clássicas com 

suas elites, que usaram todos os métodos para se associar a uma raça reptiliana para isolar sua própria colônia 

em Marte.Agora, em apenas mais alguns anos, teremos outros aumentos para o nível 1 neste quadrante, exceto o 

esperado aumento de vocês, meus velhos amigos, para um contato direto há muito esperado, conosco aqui para 

ajudar. 

- Como você sabe, o ano "2020" que você assinala é uma mera referência estabelecida por seus próprios 

compatriotas. É uma contagem que não significa nada no contexto do espaço-tempo. A Terra já deu bilhões de 

transações ao redor do seu Sol, portanto, tendo aceito essa contagem de um certo solstício misticamente 

escolhido por suas seitas, ela não representa absolutamente nada para nenhuma outra sociedade. O fato de você 

ter escolhido um ponto específico como referência "zero" e, a partir de então, para menos ou mais, não tem 

significado na referência de tempos estelares reais, apenas para sua própria referência diária. Mas, os colegas de 

Mantuk e espero que este ano, referido como "2020", ocorram mudanças profundas no contexto social do planeta, 

possibilitando a sua entrada esperada como uma nova sociedade na Comunidade Galáctica. 

- Suas elites estão sob ataque, a neutralização por CG da faixa de frequência específica do sistema 5G para o 

controle de nanocomponentes que suas elites tinham em mente implementar causou a súbita mudança de planos 

para o ataque biológico e este teatro do novo vírus já estava preparado para fazer parte do jogo há muito tempo 

e agora foi implementado. Parte da sociedade que luta pela libertação das sociedades das influências nocivas de 

suas elites atuais está trabalhando neste contexto. O contexto em que o vírus está sendo plantado globalmente é 

para que o planeta e sua economia tenham uma paralisia significativa, envolvendo o fracasso econômico de 

várias sociedades e, consequentemente, proporcionando o início de um controle global da economia com a 

implementação da nova ordem mundial pelas elites. Nesta fase de ataque social e econômico, é recomendável que 

você tome a iniciativa de estocar coisas e alimentos básicos por pelo menos alguns meses de escassez obrigatória 

de bens. Fique atento às operações de pseudo vacinação em massa, contaminação de água e alimentos. Esse deve 

ser o penúltimo jogo de suas elites para realizar seus planos de controle desesperados e eles esperam com essa 

instabilidade poder cometer atos de exceção disfarçados de atos de contenda. Tente não deixar suas regiões onde 

estão os familiares, pois as fronteiras podem ser fechadas e todos que tentarem voltar podem ser considerados 

uma ameaça e tratados como tal. Outro grupo de influência está lutando nesse mesmo cenário para tentar 

neutralizar essa iniciativa por suas elites, tentando virar a maré contra elas, 

- Como já disse o amigo das Plêiades, Arthur, o bicarbonato de sódio ou o vinagre de maçã e, na ausência desses 

limões, também afetam o PH e o cloreto de magnésio, entre outros. Tente manter seu PH entre 7,5 e 8,0, e isso 

manterá seu corpo inadequado para instalar e atacar qualquer vírus. Suas elites estão disseminando novas 

mutações deste vírus regionalmente, para dificultar o controle ou a produção de vacinas específicas, portanto, 

tente permanecer imune durante esse período. 

- Nos perguntaram por que o CG não pode criar uma defesa contra essas armas biológicas, como fez com o 5G, 

bem, isso tem uma explicação simples. Os vírus são formas de vida muito básicas, qualquer tentativa de 

eliminação em massa de qualquer variação do vírus inevitavelmente eliminaria milhares de outros 

microorganismos que mantêm esse mesmo tipo de estrutura, causando reações totalmente fora de controle no 

equilíbrio antigo desenvolvido pela natureza do planeta. . Aproveitando isso, suas elites estão tentando 

concentrar ações nesse lado, mas a neutralização dessas ações está sendo estudada e implementada de uma 

maneira que, por razões óbvias, não posso explicar no momento. 
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- Encontrarei o CB novamente em alguns dias para responder a perguntas gerais do grupo, mas tive que parar 

para mencionar o assunto pelo qual o CB está sendo pressionado por respostas. Espero que você esteja bem e 

confie que tudo vai dar certo no final. Te vejo em breve. 

 

Vídeo 163 

Respostas de um estrangeiro de Andrômeda - vídeo cento e sessenta e três - maio de 2020. 

Mythi message: 

- Meus amigos, como muitos de vocês já estão percebendo, este seu ano, chamado 2020, será um marco na 

reviravolta do poder que milênios dominaram suas sociedades. A possibilidade de um novo posicionamento do 

planeta em relação ao GC pode estar próxima. Esteja ciente de que esta será uma fase importante em sua 

estrutura social, que nunca será a mesma de alguns meses atrás. 

Questões: 

Q - Mythi, você poderia nos dizer o que realmente está acontecendo entre as forças dominantes do planeta que 

afetarão totalmente a sociedade como um todo? As pessoas em geral estão confusas e não sabem quase nada do 

que está acontecendo. 

- Olhe, está chegando a hora de o planeta se libertar dos antigos controladores (globalistas) de suas sociedades. O 

atual presidente dos EUA parece ter chegado a um acordo, juntamente com a Rússia direta e indiretamente com a 

China, e eles decidiram confrontar os globalistas para tirá-los do poder e julgá-los publicamente. Essa pandemia 

foi criada para poder vincular a reação dos globalistas, mas o remédio se voltou contra eles e favoreceu as forças 

dissidentes para aproveitar o lastro de ouro necessário para possibilitar o novo controle da economia mundial. 

Eles conseguiram apreender grandes quantidades de ouro na Europa, esvaziando literalmente os depósitos 

subterrâneos de sua maior seita religiosa. No final do mês passado, seguimos 650 voos de Roma para Nova York. E 

assim eles podem apoiar uma nova moeda que dará o golpe final aos globalistas. A decadência total do controle 

globalista é iminente e isso pode ter grandes consequências para as sociedades, de uma maneira ou de outra. 

Fique de olho, pois a maioria das pessoas não entende nada e classifica essas medidas como golpe e não como 

libertação. A China tirará vantagem indiretamente dessa situação e usará seus recursos financeiros nesta 

operação para adquirir toda a estrutura possível em países que terão suas economias totalmente destruídas. Este 

é um resumo da situação atual, e decidi falar sobre isso, porque nada mais pode interromper o processo que já foi 

iniciado. Estaremos assistindo os eventos se desenrolarem e os observadores de CG estarão assistindo. A 

decadência total do controle globalista é iminente e isso pode ter grandes consequências para as sociedades, de 

uma maneira ou de outra. Fique de olho, pois a maioria das pessoas não entende nada e classifica essas medidas 

como golpe e não como libertação. A China tirará vantagem indiretamente dessa situação e usará seus recursos 

financeiros nesta operação para adquirir toda a estrutura possível em países que terão suas economias 

totalmente destruídas. Este é um resumo da situação atual, e decidi falar sobre isso, porque nada mais pode 

interromper o processo que já foi iniciado. Estaremos assistindo os eventos se desenrolarem e os observadores de 

CG estarão assistindo. A decadência total do controle globalista é iminente e isso pode ter grandes consequências 

para as sociedades, de uma maneira ou de outra. Fique de olho, pois a maioria das pessoas não entende nada e 

classifica essas medidas como golpe e não como libertação. A China tirará vantagem indiretamente dessa situação 

e usará seus recursos financeiros nesta operação para adquirir toda a estrutura possível em países que terão suas 

economias totalmente destruídas. Este é um resumo da situação atual, e decidi falar sobre isso, porque nada mais 

pode interromper o processo que já foi iniciado. Estaremos assistindo os eventos se desenrolarem e os 

observadores de CG estarão assistindo. A China tirará vantagem indiretamente dessa situação e usará seus 

recursos financeiros nesta operação para adquirir toda a estrutura possível em países que terão suas economias 

totalmente destruídas. Este é um resumo da situação atual, e decidi falar sobre isso, porque nada mais pode 

interromper o processo que já foi iniciado. Estaremos assistindo os eventos se desenrolarem e os observadores de 
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CG estarão assistindo. A China tirará vantagem indiretamente dessa situação e usará seus recursos financeiros 

nesta operação para adquirir toda a estrutura possível em países que terão suas economias totalmente 

destruídas. Este é um resumo da situação atual, e decidi falar sobre isso, porque nada mais pode interromper o 

processo que já foi iniciado. Estaremos assistindo os eventos se desenrolarem e os observadores de CG estarão 

assistindo. 

P- Mythi, os números globais referentes a esta pandemia estão sendo totalmente inventados para nos enganar ou 
houve algum agente biológico em questão agido sobre alguma população? Agora que a economia global está 
quase paralisada, qual será o próximo passo para formar um governo mundial único? Ataques alienígenas falsos? 

- Coincidentemente, há alguns dias atrás, recebi algumas informações interessantes. Por curiosidade, os cientistas 

da CG na base da Antártica isolaram o microorganismo chamado por você como "vírus corona" e determinaram 

que não é realmente um vírus, mas uma estrutura sem vida gerada pela bioengenharia para causar coagulação do 

sangue e que pode ser ativada remotamente por codificações inseridas nas transmissões da sua rede de 

comunicação 5G principalmente. Como eu disse antes, essa tecnologia de comunicação 5G se fosse usada apenas 

para o que foi anunciado inicialmente, como um sistema de comunicação de ampla cobertura, tudo seria normal, 

mas o sistema está sendo usado para a ativação remota deste e de outros dispositivos do mesmo tipo 

desenvolvidos para outras funções, espalhadas em larga escala na atmosfera, na água potável e injetadas 

principalmente diretamente na forma de vacinas. O CG está analisando o contexto de ativação codificado que 

consiste em várias etapas de configuração, uma das quais reconfigura artificialmente o sistema de recebimento de 

sinais por partículas em seqüências aleatórias e imprevisíveis. Se for impossível interromper a interação do 

sistema com as partículas e o processo for considerado uma tentativa de extinção em massa, todo o sistema 5G, 

incluindo as redes de satélites envolvidas, poderá ser completamente desativado por sondas sem aviso prévio. 

Acredito que suas elites não terão tempo para forjar um ataque alienígena, do jeito que as coisas estão indo 

contra eles. Se for impossível interromper a interação do sistema com as partículas e o processo for considerado 

uma tentativa de extinção em massa, todo o sistema 5G, incluindo as redes de satélites envolvidas, poderá ser 

completamente desativado por sondas sem aviso prévio. Acredito que suas elites não terão tempo para forjar um 

ataque alienígena, do jeito que as coisas estão indo contra eles. Se for impossível interromper a interação do 

sistema com as partículas e o processo for considerado uma tentativa de extinção em massa, todo o sistema 5G, 

incluindo as redes de satélites envolvidas, poderá ser completamente desativado por sondas sem aviso prévio. 

Acredito que suas elites não terão tempo para forjar um ataque alienígena, do jeito que as coisas estão indo 

contra eles. 

Q - Mythi, os seres responsáveis pelo mundo subterrâneo maciço (DUMBS, cidades, túneis) na Terra sairão do 

planeta? Parece que se eles permanecerem, o povo da Terra não poderá subir para o Nível 1. Você pode nos 

contar os eventos recentes desses empreendimentos? 

- Desde o mês passado, grandes naves de serviço reptiliano partiram para a colônia marciana. Veja, o ouro e 

outras riquezas que sua elite trouxe anteriormente não podem ser recuperados, e para eles foi um tiro no pé. As 

naves de serviço reptilianas são inspecionadas por sondas e liberadas após perceberem que não há cobranças 

vindas de Marte para o seu planeta. 

Q - Mythi, em agosto deste ano, os pesquisadores do LIGO (Observatório de Ondas Gravitacionais com 

Interferômetro a Laser nos EUA) acharam que haviam descoberto sua primeira fusão de estrelas de nêutrons de 

buracos negros chamada Evento S190814bv. Minha pergunta: o que aconteceu lá, houve civilizações nas 

proximidades de uma colisão? Como a colisão afetou suas vidas e o que aconteceu com eles? 

Obrigado!https://www.technologyreview.com/f/6142 ... tron-star / 

- Veja, esses casos observados por você já acontecem há milhares de anos na grande maioria, mas quando há 

civilizações envolvidas, o CG regional responsável ou, às vezes, até vários deles promovem a remoção dessas 

civilizações para outros planetas. Veja bem, esses eventos acontecem por um longo período de tempo e os 

arranjos são planejados muito antes de haver algum perigo real para qualquer uma das colônias da região. 

https://www.technologyreview.com/f/6142%20...%20tron-star/
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Q - Caro Mythi, você disse uma vez que "este cinturão de Van Allen se dissipará quando o planeta estiver no ponto 
certo", você pode nos dizer qual a porcentagem dele dissipada desde então e seu efeito em nosso corpo e alma? 

- Os anéis de energia ainda não mudaram, somente após a integração do planeta na Comunidade Galáctica esses 

anéis serão neutralizados. Isso acontece em todas as colônias de nível zero, não apenas no seu planeta. Os anéis 

de energia são instalados para proteger a colônia em ambas as direções, ou seja, nada entra e sai se você não 

estiver preparado para isso. Eles não se dissiparão, serão desligados. Nenhum ser vivo será afetado por esse 

processo, muito menos por todas as almas quânticas. 

Q - Como todos sabemos, todas as partículas do átomo param no zero absoluto (-273 graus Celsius). Mythi, 
existem partículas no universo que podem desafiar isso, partículas ainda ativas mesmo no zero absoluto? 

- Veja, -273 graus Celsius é a temperatura em que a energia que opera a mecânica quântica das partículas entra 

em um estado de paralisia dos movimentos, mas mantém ativas as diferenças de potencial e esse potencial de 

movimento permanece inerte, apenas esperando a liberação quântica com o aumento da temperatura. Grosso 

modo, é como se você congelasse um sapo e, depois de descongelar, ele retornasse à atividade, a vida nunca 

parava, era apenas paralisada. 

Existem partículas que geram sua própria energia que precisam de aproximadamente - 300 graus Celsius para 

manter um estado de paralisia quântica completa. 

Q - Mythi, você pode nos dizer o que está acontecendo com as luzes pulsantes de Vênus? É parte da 

terraformação ou algo mais está acontecendo para fazer com que Vênus se comporte dessa maneira? Obrigado :) 

Sinal como código Morse vindo de Vênus ou explosões maciças ao vivo no infravermelho - 

https://www.youtube.com/watch?v=AuCnzPf2BKg 

- Esse fenômeno é fácil para você entender, pois nunca viu um planeta sendo formado antes. Quando você tenta 

estabilizar grande parte da superfície do planeta, que possui uma forte atividade vulcânica, isso gera camadas de 

gases tóxicos com dezenas de quilômetros de espessura na nova atmosfera, e esses gases após a estabilização do 

processo são sistematicamente inflamados. raios de energia dos navesque participam desse processo, gerando 

esses poderosos flashes de luz. 

Q - Mythi, as empresas estão desenvolvendo e lançando tecnologias como Starlink e Google Balloons em órbita. 

Esses satélites são perigosos? Nesse caso, a Comunidade Galáctica poderia simplesmente removê-los dos céus? 

- Sim, depois que o planeta se torna parte do CG, todos os objetos em órbita que não têm uso prático podem ser 

removidos, mesmo para melhorar o tráfego nas entradas e saídas do planeta, o que, no caso deste planeta, está 

se tornando cada vez mais problemático. 

Q - Caro Mythi. Assim, como tudo parece, a Comunidade Galáctica decidiu nos deixar nas mãos do pior consórcio 
criminoso satânico que podemos imaginar, para que nossas experiências sejam bem temperadas com eventos 
traumáticos. Você acha que essa (pelos seus padrões pessoais) é a maneira correta de tratar todos os terráqueos 
só porque é uma política da Comunidade Galáctica promovida por raças menos emocionais? 

- Não interprete dessa maneira. Como você pode ler nas respostas anteriores, sua sociedade está reagindo e 

seguindo o curso esperado para a passagem desta colônia. Os membros da CG não sentem frio, apenas não 

podem sugar laranjas para você, porque isso não saciaria sua sede. Você está demonstrando a capacidade 

esperada de se livrar dos grilhões que, por sua própria negligência, permitem que você o ponha nas pernas ... e 

parece que agora você está começando a fazer um bom trabalho nesse sentido. Estamos todos torcendo por você, 

esperando que você finalmente chupe suas próprias laranjas. 

- Estamos aqui esperando que tudo dê certo ... e orgulhosos de participar deste ano especial. Fiquem bem meus 

amigos. 
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Membros que participaram das perguntas no conteúdo deste vídeo por ordem de assunto. 

Muito obrigado a: 

Deepu, Pavel, Paul, Anthony, Shyner, Sergey Kulakov, Nikhil, Naveen, Wayne, Sitch, Yves, Tami, Rowena e Urosh. 

 

Faça o download e substitua sua cópia do PDF com uma nova e atualizada após qualquer novo vídeo exibido pelo nosso site.  

Às vezes, adicionamos algumas imagens para ilustrar isso, é importante ter sempre uma nova cópia. 

"O pior cego é aquele que não quer ver" - Tao of CB 

 

No final deste PDF, será incluída uma seção permanente contendo as observações que nos foram transmitidas por 

Arthur, um pleiadiano do planeta Taos, que trabalha em uma equipe alocada aqui em nosso planeta. 

20 / Maio / 2020 - Amigos, eu (CB) conversei com Arthur há alguns minutos e aqui está um resumo da conversa: 

- Temos centenas de sondas em órbita ao redor do planeta avaliando tudo o que está sendo enviado ao espaço 

por seu pessoal ... se alguns sistemas forem considerados prejudiciais, nossas sondas neutralizarão tudo em 

segundos. 

- Quanto ao acidente mencionado por você no interior do Brasil, houve um acidente com cientistas de Aldebaran 

que estavam viajando em um navio de serviço sem o campo de força porque estavam pousando em vários pontos 

coletando amostras, e uma aeronave sua aparentemente caiu neles propositalmente causando a queda. 

Infelizmente, os cientistas estão todos mortos, e os destroços devem ter entrado em um estado de auto-

degeneração. 

A base da Antártica, bem como a base localizada no Brasil e muitas outras submarinas, estão cheias, mais de 500 

naves estão atualmente no planeta e muitas naves-mãe estão estacionadas no sistema. Duas novas bases estão 

sendo instaladas, uma Camelopardalis orbitando Vênus e outra Aldebaran no planeta Marte. O movimento está 

aumentando muito neste sistema. 

- O crescimento tectônico do planeta pode acelerar o processo a qualquer momento, haverão também notícias 

nesse campo. 

- A briga entre as facções pelo controle do planeta está se intensificando muito, algumas destruindo secretamente 

as instalações de outras, porque essa guerra não declarada está em pleno andamento e muitas grandes mudanças 

certamente acontecerão antes do final deste ano. Poderei dar-lhe algumas coordenadas, mas pode ser que o 

Mantukean, nosso amigo, também o mantenha informado. Força para todos!  Arthur. 

30 / maio / 2020 - Amigos, recebi uma mensagem importante de Arthur minutos atrás. 

- Não permitam que eles injetem qualquer substância em você, seja ela chamada vacina, remédio ou alimento. 

Seu PTB já assumiu o controle dos principais governos do planeta; seus atuais presidentes são apenas figuras 

decorativas. A tentativa é de controlar populações em todo o mundo por meio da tecnologia está em andamento 

com passos rápidos. Centenas de satélites foram lançados nos últimos dias para cobrir o planeta e possibilitar o 

controle dos nanocomponentes de integração biológica que atuarão nas populações como uma opção para a rede 

de comunicações terrestres, no caso de falhas na cobertura por satélites. Como são componentes de 

biointegração, não há como ser desativado, exceto pela injeção de antídotos apropriados, o que será impossível 

de ser feito por forças externas ao planeta neste momento de contato não direto. Os direitos civis e de transporte 

serão totalmente controlados. Tomem muito cuidado neste período de atos extremos. Força para todos! Arthur 
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Video 164 

Answers of an Alien from Andromeda – video cento e sessenta e quatro – Outubro, 2020. 

- Olá meus amigos! Nós tivemos que dar uma parada nas comunicações em geral por solicitação da CG porque 

muita coisa está em andamento no planeta neste momento. Muita movimentação Pleidean e Arcturian 

principalmente. Como eu já havia citado, o ano 2020 do seu calendário local vai ser um marco dessas ultimas 

décadas. 

- Estivemos circulando entre as novas colônias nível 1 para auxiliar na readaptação social nesses planetas, e eu 

aproveitei para fazer análises do grupo formado por vocês e complementar a atualização do meu relatório de 

desenvolvimento de acordo com os assuntos e reações manifestadas por vocês. 

- O estado de preocupação e a apreensão de vocês é perfeitamente normal, pois muita coisa está acontecendo. O 

sistema monetário está para ser alterado pelos atuais contentores das reservas, os bancos como os conhecem hoje 

poderão deixar de operar, a crise causada pela falsa pandemia poderá ser a pior da estória moderna. Os lideres 

que comandam esse novo cenário estão tendo suas reuniões secretamente em locais previamente determinados 

para definir as tomadas de medidas contra o atual sistema dos milenares controladores. Muito não pode ser dito, 

mas para bons entendedores observadores como vocês meia palavra basta. Eu tenho conversado com o CB 

esporadicamente mas somente agora pude vir pessoalmente para responder suas eventuais perguntas. 

- Vou reforçar o pedido a vocês para não receber vacinas criadas para "conter" essa falsa pandemia montada por 

tuas elites... essa vacina poderá ser o estopim para ativação de nanocomponentes para serem ativados 

remotamente, inclusive através de veículos com antenas portáteis que poderão circular pelas áreas densamente 

populosas para burlar qualquer vigilância que os Pleiadeans estarão executando em tuas redes de satélites e nos 

sistemas de transmissão terrestre. 

Questões: 

Q - Mythi, quão verdade é que estivemos viajando nos últimos milhares de anos através de um remanescente de 

Supernova que teve o efeito de aumentar os escudos galácticos? Também conhecida como heliopausa, que 

protege nosso sistema solar, enfraquecendo efetivamente a esfera magnética da Terra quanto mais perto 

chegarmos de deixá-la? É o aquecimento global ou uma era do gelo que devemos temer? Você pode confirmar 

que esta é a verdade real que eles estão escondendo de nós? 

- Veja Tom, os processos de formação galácticas são permeados de variáveis difíceis de condicionar em uma breve 

resposta. Galáxias são formadas de formas diferentes dependendo da concentração de corpos celestes existentes 

na sua região de agregação ou passagem de rota que poderão ser capturadas pela intensidade do campo da 

massa dessa galáxia. Regularmente as galáxias são formadas pela explosão de uma grande estrela ou da emissão 

de pressão de buracos negros com universos paralelos que expelem matéria ao invés de sugar. E essa inércia 

gerada pela formação continua por milhares de eras inflando a galáxia formada até a sua total estabilização. 

Para simplificar, cada sistema estelar dentro de uma galáxia cria seu próprio equilíbrio de forças para continuar 

existindo, e os planetas, incluindo o seu, gera o campo magnético correspondente ao seu movimento de dínamo 

próprio e característico à sua formação. Calor ou frio? depende das atividades da natureza do próprio planeta, ou 

seja, se atividades vulcânicas descontroladas permearem a atmosferas de cinzas, acontecerá uma era do gelo... se 

o eixo declinar muito seu eixo norte-sul o campo magnético sofrerá distorções que poderão enfraquecer as defesas 

contra as emissões do teu sol e isso irá aquecer o planeta como um todo... como vê, não existe relação com a 

posição da galáxia, cada sistema solar integrante dela, faz suas próprias regras nesse sentido. 

Q - Caro Mythi, já que os chineses estão lidando e tendo contato com alienígenas, que outros países também 

estão tendo contato sem que os cidadãos saibam disso? Além disso, isso não vai contra as diretrizes da 

Comunidade Galáctica? 
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- JB, existem contactos de raças mães com sociedade especificas, mas isso não significa que possam passar 

informações técnicas para tornarem eles superiores às demais sociedade. Na maiorias das vezes os contatos são 

mais voltados à área filosófica do que técnica. Nenhuma interação acontece sem que a CG não fique sabendo ou 

acompanhando de perto. Em termos bem simples, é como se uma mãe tirasse o estilingue de seu filho e uma outra 

mãe fizesse o mesmo com o seu. Tudo que possa ajudar a criar uma coexistência pacifica poderá ser liberado pela 

CG em um volume cada vez mais significante dependendo do aumento de nível de consciência coletiva das 

sociedades envolvidas. 

Q - Mythi, a Terra está experimentando um degelo igual nos pólos sul e norte? E se o oceano de um hemisfério 

começar a aquecer primeiro? As correntes oceânicas ainda estão começando a mudar de curso? Tenho lido muitos 

postagens  sobre o buraco na camada de ozônio foi fechado e gostaria de perguntar se isso aconteceu por causa 

da Comunidade Galáctica ou se é porque a temperatura subiu 20 graus, como os cientistas dizem. Obrigado. 

- Veja Baru, em parte sua dúvida já foi respondida, mas quanto mais o núcleo da Terra se inclina no dentro do 

planeta, mais ele leva junto o campo magnético no qual as linhas de força ficam cada vez mais com um maior 

angulo com relação à interação magnética com o teu sol central. É, portanto natural que teus oceanos passem a 

se aquecer diferentemente bem como as massas de ar na tua atmosfera, e é isso o que levará o planeta às 

mudanças naturais que serão esperadas. 

Q - Mythi, por favor, conte-nos o que realmente aconteceu no Mar de Barents em 12 de agosto de 2000, quando o 

submarino nuclear “Kursk” afundou, matando todos os 118 funcionários a bordo. Quem foi o responsável por esse 

incidente? Obrigado! 

- Vladimir, entenda que não mantemos todos os registros de acidentes nos quais vocês se envolvem, a não ser que 

sejam atos belicosos contra outras sociedades. Leve em conta o seguinte, mesmo com as redundâncias na 

segurança dos teus projetos de veículos atuais, vocês dependem de milhares de detalhes e componentes que 

podem apresentar falhas tanto técnicas como humanas, além de não ter campos de proteção para isolar teus 

veículos do meio ficando sujeitos diretamente a tudo que possa acontecer na interação de teus veículos com a 

natureza do planeta. Segundo os poucos registros que tive acesso sobre a região nessa data o submarino em 

questão se autodestruiu por falhas técnicas irreversíveis. Sem informações mais detalhadas. 

Q - Sabemos que na próxima fase, aos poucos vamos nos livrando das fronteiras e uniformizando as línguas com 

as várias existentes. No momento, para muitas pessoas na Terra, sua cultura e idioma são o que os torna quem 

são. E dá-lhes um sentimento de pertencer. Então, gostaria de saber como funcionará a integração e a perda de 

cultura? Obrigado! 

- JB, Não antecipe tanto a tua preocupação. Isso vai demorar o tempo necessário, a conscientização e a mescla de 

cultura acontecerão paulatinamente. O importante é que tudo que existe de bom em uma cultura passará a estar 

disponível para que outras culturas os adotem, e vice versa. Imagine os filho de um alemão com uma japonesa... 

eles terão um horizonte muito mais amplo para integrar os hábitos culturais e isso vai levá-los a admirar 

características de cada uma delas nessa integração. O lado bom em uma cultura cosmopolita é que todos passam 

a entender as qualidades uns dos outros, e a rejeitar as tendências ruins de cada cultura envolvida nessa mescla. 

Q - Mythi, por favor, diga-me, se você se aproximar do sol em uma espaçonave que é resistente a temperaturas 

muito altas, você pode ouvir um som do próprio sol? Como estalos, explosões, solavancos, lava líquida 

borbulhante.? Que sons ele faz? O que está na superfície do sol e o que poderíamos ver se removermos as chamas 

de sua superfície? A chama sobe alto de sua superfície? Qual é a temperatura dentro do centro do sol (se houver)? 

E é possível pousar seus navios em sua superfície? 

- Vladimir Matsesta, a temperatura do Sol em um ponto exatamente central é de aproximadamente 16 milhões de 

graus centigrados e a atividade solar gera tanto calor como resultado da rotação de seu núcleo ser muito rápida 

em relação ao resto do magma. O efeito dínamo nos sóis é muito grande. Os sóis são barulhentos devido à grande 

atividade superficial e realmente muito instáveis, não existindo nenhuma superfície sólida o bastante para que 
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qualquer nave possa pousar nele. Existe nele um grande portal utilizando sua vasta abundância de energia, para 

teletransportes específicos, mas esse portal está localizado acima de sua superfície, e apaga a imagem da 

superfície abaixo quando ativado, fazendo com que observadores externos consigam ver somente uma mancha 

totalmente escura. Com relação ao som,  as espaçonaves podem silenciar as ondas sonoras com um simples ajuste 

nos campos de força. 

Q - Algumas divindades indianas com vários braços são identificadas com a consciência cósmica e com os 

guardiões do Universo. De onde vêm essas lendas de antigas criaturas com múltiplos braços, cuja aparência é 

comum nos países do Oriente na forma de esculturas gigantes, afrescos de pedra e imagens? Eles realmente 

existiam e quem eram eles? 

- Keyt, essas imagens legendárias tentam passar para os seguidores a imagem que um deus ou semi-deus pode 

interagir como se fossem muitos, as imagens eram veneradas dessa forma simbolizando a força de muitos braços, 

pois os braços eram o simbolo de tudo que os homens podiam fazer naqueles tempos, manusear ferramentas e 

poções, cuidar das colheitas, cuidar da família, tecer tecidos, se defender, enfim,  naqueles períodos somente as 

mãos poderiam interagir com ferramentas simples e tornar o homem especial. Nunca existiram seres com muitos 

braços como os dessas estátuas e afrescos, foi sempre uma simbologia para mostrar a superioridade dessas 

entidades. 

Q - Existem cefalópodes inteligentes no universo que realmente existem? Como polvo e lula. Eles viajam no 

espaço? Você se comunica com eles pessoalmente? Que habilidades do cérebro eles diferem de nós e de você? Os 

polvos parecem ser observadores e solucionadores de problemas extremamente inteligentes. Devemos comer 

essas criaturas maravilhosas como alimento? Eles poderiam nos ensinar uma ou duas coisas, ao que parece. 

Obrigado, querido amigo. 

- Pavel and Luna, somente os polvos tem o cérebro altamente funcional, as lulas não são dotadas de cérebros mais 

avançados. Sim, existem sociedade de polvos avançados o suficiente para terem colônias exuberantes em diversos 

planetas, mas, como eles não possuem esqueletos funcionais, são seres estritamente marinhos. Algumas 

sociedades avançadas possuem veículos para locomoção e podem sim se locomover pelo espaço sem problemas, 

mas ao invés de ar, essas naves são como aquários com água salgada. Eles só podem visitar outros planetas que 

contenham oceanos também, onde podem facilmente efetuar suas explorações. Infelizmente existem muito 

poucas dessas sociedades, pois são seres extremamente dóceis, de índole boa, e muito sociáveis. Falando por mim 

e minha sociedade, considero um total desatino se alimentar dessas criaturas especiais. 

Q - Mythi nos fala mais sobre a raça cujo representante falou com Matilda Makelroy em 1947. Em que nível eles 

estão, quais projetos eles implementaram na Terra, que papel eles estão assumindo agora na transição da 

colônia? 

- Maxim, essa é uma raça nível 4 de uma outra CG regional que não inclui a tua galáxia. Eles gostam de mapear as 

colônias e eventualmente oferecem apoio para outras CGs quando necessárias. Eles tem bastante experiência com 

integração de colônias, mas no caso do teu planeta, dado ao número de raças já envolvidas, acredito que não 

deverão estar trabalhando por aqui. 

Q - Caro Mythi, qual é a política atual da Comunidade Galáctica em relação às usinas nucleares que ainda operam 

após o prazo de desligamento dado a elas em 2011? O que podemos esperar ver nos próximos 5-10 anos com este 

setor e geração de energia em geral? 

- Vejam, após 2011 foram feitas várias reuniões a respeito, e pela falta de condições de muitas regiões em manter 

suas sociedades supridas de energia, houve uma reformulação na qual teus governos tiveram que tomar medidas 

de segurança adicionais impostas pela CG para evitar maiores problemas, enquanto o planeta estiver utilizando 

esse tipo de energia. 
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Q - Mythi, você pode confirmar ou negar que o campo magnético não pertence ao ímã, ou seja, à própria 

substância? O ímã é como uma lente no meio ambiente, pois converte a energia do espaço circundante dentro de 

si no nível atômico-molecular. Isso é correto? Com base nisso, é possível criar um gerador de energia livre em ímãs 

sem violar a lei de conservação de energia e sem usar a tecnologia quântica? Por quanto tempo isso funcionaria? 

- Maksud, o correto é que o campo magnético pertence sim a um imã. A orientação dos spins dos elétrons da 

maioria dos átomos fica alinhada com uma determinada direção e isso determinará os polos do imã. Não existe 

nenhuma relação de imãs com "concentradores de energia" como lentes no meio ambiente. A interação das linhas 

de força magnética só poderá criar energia quando interagem com outros átomos metálicos e são susceptíveis à 

orientação momentânea dos spins dos sugestionados pela proximidade de um imã. A energia magnética em si não 

se transforma em energia útil a menos que haja algum tipo de interação externa ao magneto.  

Q - Mythi, o EMP seria um mecanismo eficaz contra nanopartículas injetadas em nosso corpo por meio de vacinas 

e, se sim, como o cidadão comum gera um EMP com tecnologia acessível? 

- Dominik não, essa tecnologia EMP pode interagir com aparelhos que estejam ativados e funcionando, no caso de 

nanopartículas, como estas funcionam com interação acida com um organismo vivo, estas uma vez ativadas 

continuarão ativas. Se estas tiverem diretrizes próprias continuarão agindo, caso necessitem se conectar a 

sistemas remotos para transmitir dados, poderão parar de interagir com estes visto que um EMP poderão tirar os 

sistemas de controle de operação. 

Q - Mythi, é verdade que sob o fundo do mar do Triângulo das Bermudas existem enormes câmaras cheias de 

hidratos de gás, seja na forma gasosa pura ou congelada no gelo? Como eles foram formados e por que estão lá? 

- Rafael, sim esses depósitos existem em muitas áreas oceânicas no planeta, é comum. São o resultado de 

camadas de extratos biológicos que formam bolsões de gases quando camadas inferiores metabolizam os lençóis 

de petróleo.As plataformas de exploração de gás natural são quase que na sua totalidade instaladas em oceanos. 

Q - De acordo com a teoria do notável astrofísico russo Nikolai Kozyrev, a consciência cósmica de um observador 

humano pode viajar instantaneamente de um ponto a outro do Universo. Mythi, o que você pode dizer sobre um 

dispositivo chamado "Espelhos de Kozyrev"? https://dusz.us/Kozyrev_mirror.html 

- Al dente, desculpe decepcionar, essa teoria não tem uma base cientifica definida, se locomover mesmo que 

mentalmente para outro lugar do universo instantaneamente sem saber para onde você está indo exatamente é 

uma utopia, uma teoria sem nenhum efeito prático ou base científica plausível. O design desse dispositivo 

também não diz absolutamente nada cientificamente falando.  

Q - Caro Mythi. A escassez global de alimentos desencadeada por táticas do PTB e mudanças climáticas 

desencadearia a intervenção da Comunidade Galáctica contra o genocídio? 

- Peter, os guidelines da Comunidade Galáctica tem suas regras internas, eles decidirão o que deve ser feito nesse 

caso. Depende de como eles categorizarem o evento deverão tomar as medidas plausíveis. Mas posso dizer que 

quanto mais a sociedade conseguir resistir e desencorajar teus governantes corruptos expondo-os em suas 

atrocidades, mais rapidamente haverá a neutralização dos mesmos e a liberação social será conseguida. Em 

algumas ocasiões o teu irmão mais velho pode te livrar de uma surra na escola, mas uma hora você ficará 

orgulhoso e terá mais confiança em si mesmo quando enfrentar e vencer suas próprias lutas. 

Q - Mythi, a filha de uma das minhas amigas tem sintomas de "tipo Covid", mas é negativada. Já que você disse 

que é um agente de coagulação do sangue, pode nos dizer como neutralizar o agente depois de ativado? Os 

anticoagulantes são eficazes no tratamento dos sintomas? As antiplaquetas podem ser usadas como profilaxia? 

Eles podem ser eliminados completamente do corpo sem tecnologia alienígena? Eles também se espalharam pelo 

mesmo sistema de entrega dos nanocomponentes? Você pode nos contar mais? 
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- Deepu, nanocomponentes só entram em ação quando injetados como vacinas. Para funcionarem tem que 

encontrar um meio ambiente acido no corpo do hospedeiro. A única maneira de mantê-los inativos é manter o 

corpo em uma alcalinidade de 7.5, e você já sabe como fazer isso.  

Q - Mythi: Estamos sendo informados de que a Rússia e a China transformaram alguns de seus satélites em armas 

com armas de energia direcionada. Agora temos isso do Exército dos EUA. Isso levará a uma guerra espacial e a 

Comunidade Galáctica intervirá para evitar grandes danos aos países em risco? Obrigado. 

- Tami, o caso de operações com laser de teus militares foge ao controle de armas consideradas de destruição em 

massa. De qualquer forma, sabemos que são armas de pouca representatividade. Para uso no espaço em orbita 

servem com destruidores de objetos, mas para uso ar-terra não tem suficiente potencia para causar algum estrago 

significante na superfície. Se você me disser que poderia ser usado para incendiar coisas, até pode ser em casos 

específicos, mas seria muito mais barato utilizar um simples drone incendiário do que gastar toda essa tecnologia 

para isso. 

Q - Olá querido Mythi, poderia nos falar sobre gêneros trans e não binários? Tanto como identificadores pessoais 

quanto escolhas de educação para bebês, crianças e adolescentes. De onde se origina a identificação de alguém 

com um gênero diferente de seu sexo biológico (ou nenhum gênero)? Isso é determinado na primeira infância ou 

a pessoa permanece suscetível a essa transição ao longo da vida e quais fatores entram em jogo? Nossa sociedade 

global está se tornando mais consciente de algo que sempre existiu e está simplesmente se tornando mais visível 

e representado ou isso está aumentando? Obrigado. 

- Veja Jaya, distorções comportamentais podem vir em qualquer faixa de idade, podem ser induzidas pelo meio 

onde a criança cresce ou pode ser uma tendência manifestada naturalmente. Na verdade, o prazer sexual é um 

fator totalmente pessoal, e se não causa mal a ninguém não existe problema social real causado por isso. O 

importante é que a pessoa consiga se relacionar com seus afins e não se sinta cerceado na sua busca de felicidade 

sexual. Tudo que for natural e não imposto vale a pena na procura do equilíbrio advindo de um bom 

relacionamento e satisfatório sexual. Essas tendências de afeição por seres de mesmo sexo ou até por raças 

diferentes de animais acontecem na própria natureza, onde não existem restrições sociais para impor o que seria 

normal ou não de acontecer. O importante é aconteça naturalmente e cause o prazer esperado para o par em 

questão. 

Q - Mythi, como você descreve o ego e a conscientização, e como você vê o relacionamento entre eles funcionar 

nos níveis 1-2-3 como uma comparação enquanto a dinâmica muda? Como o ego afeta a elevação do nível de 

conscientização e ativação do cérebro ao longo de muitas vidas, uma vez que existem pessoas altamente 

inteligentes com grandes egos e outras menos intelectuais, mas de caráter elevado e ego pequeno? O ego tem 

alguma utilidade no nível 0 e no nível 1? Você pode expandir o que disse sobre os pontos de equilíbrio? 

- Sichi and Michael Norton, amigos, quanto maior a conscientização dos seres, menor será o ego envolvido. O ego 

acontece quando você se acha melhor ou superior aos outros, e quanto mais você aprende mais se dá conta da 

pouca distância que o separa daquele com o qual está se comparando. Não é porque você já é uma fruta 

amadurecendo que você vai desdenhar as sementes que estão brotando, pois já sabe conscientemente que foi 

uma delas antes de chegar lá. Não confundam inteligência com conscientização, se as duas não seguirem 

paralelas, coisas daninhas como egos e sensação de superioridade somente atrasarão o real desenvolvimento de 

uma pessoa como um ser. Quando a conscientização está desenvolvida acontece a substituição do ego pelo 

orgulho de fazer parte de um processo universal de desenvolvimento e tua participação nele ajudando novas 

sementes a se tornarem frutas quem sabe mais suculentas do que você mesmo. 

- Muito bom estar entre os amigos novamente, CG está mais liberal agora que os rumos estão se definindo e está 

acompanhando o estado político atual, que poderá mudar radicalmente o rumo das sociedades do planeta. Mas 

não se iludam, as tentativas de estagnar a economia mundial continuará como ação principal dos teus milenares 

algozes, que tentarão executar seus planos de despopular o planeta de diversas etnias, e assim desestabilizar por 



 
520 

muito tempo a possibilidade dos teus possíveis novos lideres de tentar normalizar a economia mundial com novas 

regras. 

- Nós estaremos sempre aqui para vocês! 

 

Video 165 

Answers of an Alien from Andromeda – video hundred and sixty five – December, 2020. 

- Olá meus amigos, fico contente em estar por aqui conversando novamente. Muito trabalho, mas uma hora 

destas eu vou dissertar sobre maiores detalhes de nossas missões. 

Q - Jaya: Mythi, com a colônia humanóide reptiliana de Marte, para onde muitos membros da elite já fugiram, e a 

lua foi proibida para nós, por que existem "pousos lunares" para a NASA e a aventura marciana da SpaceX (Elon 

Musk) seguida por Blue Origin (Jeff Bezos)? Pelo que? Para quem? Por que planejar missões a Marte quando não-

elites não são desejadas lá? Campanha de recrutamento de “escravos”? Gostaríamos de ouvir mais, por favor. 

Obrigado. 

- Veja Jaya, toda encenação é necessária quando se deseja justificar em algum momento os fatos já existentes mas 

encobertos para o público. Tuas elites sabem que no dia que houver uma interação com outras raças abertamente 

essas informações cairão em domínio público, e esses shows montados para o público para esse circo de atrações 

nada mais é do que uma futura justificativa para o que já existe. Alguns milhares de crianças não nascidas lá, estão 

atualmente sendo transferidas sistematicamente para uma mais rápida adaptação ao meio ambiente marciano, 

com o objetivo de formar uma população controlada para a nova colônia. Elon Musk, Jeff Bezos, entre outros são 

meros protagonistas nessa encenação. 

Q - Anthony Sterling Alan Piotrosk, Abraham, Anton, Tibor: Mythi, por favor, nos atualize sobre todos os corpos 

celestes em nosso sistema solar, especialmente as colônias de Marte, a porcentagem do nível de consciência de 

Tiamat, ações que devemos tomar para ajudar na remoção da infraestrutura de elite, e o progresso da formação 

de terra de Vênus. Agradeceríamos, e essa informação ajudaria a mim e àqueles que não têm certeza de como 

contribuir física e espiritualmente. Muita luz para você, CB, e toda a Comunidade Galáctica. 

- Meus amigos, a questão sobre Marte acredito que o up-date acabou de ser feito, sobre o nível de 

conscientização dos terráqueos, este atípico ano de 2020 resultou em uma quase estagnação no nível médio, que 

hoje se encontra em 38%. O maior problema é que grande parte da população ainda se deixa levar pelas 

informações “oficiais”, e aguarda por “vacinas milagrosas” para acabar com uma pandemia sintética, que não 

pode ser anulada ou controlada por nenhum tipo de “vacina” anunciada por teus laboratórios. A realidade de 

toda essa ação é criar o ambiente perfeito para a inoculação de grandes hordas da população mundial com nano 

componentes para alteração de DNA, controlável por transmissões de códigos digitais. Os atos de tuas elites 

atuais estão sendo combatidos por forças guiadas por amigos e correligionários, portanto o teu papel hoje é de 

ajudar a conscientizar o máximo de pessoas para tudo o que está acontecendo, e evitar que o maximo delas se 

deixem vacinar pelos teus governos.  

Sobre Venus, sua formação de biodiversidade e conformação de crosta está indo muito bem. Possivelmente vocês 

terão a possibilidade de acompanhar diversas detonações de camadas atmosféricas de gases excedentes, com 

grandes flashes de luz visíveis neste período. 

P - Maxim: Uma vez você disse que a raça, a progenitora dos asiáticos, ainda hoje é a mais misteriosa de todas as 

raças. O que exatamente você acha que é misterioso neles? Você pode nos contar mais sobre eles? 

- Maxim, na realidade quatro raças afins plantaram sementes no que hoje podemos chamar de raças asiáticas, e 

todas elas são muito ligadas aos movimentos transcendentais de meditação e força da mente, tal qual, em muito 
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menor escala, o fazem os teus “monges” ainda hoje. Essas raças mentoras costumam pensar muito e falar pouco, 

o que não se tornou uma característica hoje em dia para muitas de tuas raças asiáticas que se “ocidentalizaram” 

com o passar do tempo, se tornando massa de manobra misturada ao restante da população mundial. 

P - Luna Lover: Caro Mythi: Como o governo dos EUA conseguiu lançar uma ogiva nuclear em uma base lunar sem 

que fosse detectada com antecedência pelas colônias de mineração? 

- Luna Lover, há muito tempo eles lançaram um missil que ninguém esperava, nunca raças pacíficas e tocando 

suas próprias vidas poderiam esperar esse tipo de ataque tão distante e totalmente sem propósito utilizando uma 

ogiva nuclear para as infelizes “experiências científicas” dos teus militares. Após esse fato, a Lua foi declarada 

território proibido para qualquer tipo de experiência como é até hoje a tua Antarctica. As mesmas regras 

oficializadas para o continente antártico foi adotada para a Lua, sem excessão. 

P - Sichi: Mythi, temos muitas tecnologias aqui agora que podem ser usadas para o bem maior ou a escravidão 

total de nós, dependendo de nossa liderança, como; AI, 5G, microchips humanos, etc. e o ponto sem retorno 

parece iminente para que sejam usados nefastamente, pois a maioria do público parece não estar ciente desses 

planos ainda. A CG irá intervir com o uso dessas tecnologias como você fez quando a CG realocou elites “ruins” de 

outro planeta recentemente? 

- Sichi, a CG está observando a luta final do bem contra o mal que está ocorrendo neste exato momento, e cabe a 

cada um dos conscientizados neste planeta se rebelarem pacificamente orientando outros e impedindo a grande 

maioria a colaborar indiretamente com os planos que tuas elites colocaram em andamento. A CG não é a 

responsável por nenhuma recolocação de exilados para “outros planetas”, na realidade essa é uma atribuição da 

quarta dimensão. O que a CG ficou sabendo é sobre os dois planetas envolvidos nessa recolocação, mas somente 

para efeito de planos de acompanhamento no desenvolvimento dessas colônias nível zero.  

P - Jaya: Caro Mythi, com nossa integração futura com CG, praticamente tudo que já aprendemos 

academicamente terá que ser revisado. Você poderia expandir esse processo, bem como o que você chamou de 

“inteligência ativa” em vez de “credenciais acadêmicas”? Os autodidatas terão melhores oportunidades de 

adaptação? Por favor, esclareça o processo de seleção de nossos novos líderes nesse sentido. Fique bem e 

obrigado. 

- Jaya, tuas “credenciais acadêmicas” atualmente, na grande maioria das vezes são o resultado de maior poder 

aquisitivo, indicação, apropriação de informações entre outros, e não de real capacidade ou merecimento. Os 

novos lideres não precisarão de títulos e sim de capacidade de discernimento. Ninguém é esperado a saber tudo, 

mas saber onde procurar o que precisa para fazer as coisas funcionarem direito é uma questão de discernimento. 

Informações não faltarão aos bem intencionados que desejarem resolver os problemas de infra-estrutura social e 

ambiental do planeta, sem favoritismos de nenhum tipo. 

P - MegaPavel: Mythi, começaram a surgir pensamentos sobre o fato de que o ultrassom pode ser tratado e 

geralmente usado com eficácia na vida cotidiana. Provavelmente para a cura de cada doença requer uma 

frequência própria. Portanto, eu queria saber qual a frequência do ultrassom necessária para o tratamento das 

varizes? Outro é remover pedras nos rins? Livrar-se de sais em partes do corpo? 

- Amigos, as freqüências de ultrasom realmente podem ser utilizadas para criar um ambiente ideal para que uma 

determinada reação do organismo favoreça um conserto de uma anomalia, mas não é tão evidente como está 

supondo. O corpo biológico é como qualquer máquina, se por uma utilização errada você desgasta 

prematuramente os cilindros do motor do teu carro, não existirá nenhuma mágica que os faça funcionais 

novamente, só substituindo. A vantagem do corpo biológico sobre uma máquina é o poder de recuperação e 

adaptabilidade, quando ele mesmo tenta encontrar soluções de acordo com as possibilidades disponíveis. No caso 

de problemas circulatórios, causados invariavelmente por consumo de gorduras transgênicas, o uso de um 

afinador de sangue aliado ao cloreto de magnésio vai ajudar o corpo a procurar alternativas, o que acaba por 

tornar mais operacionais os sistemas de circulação secundários para cumprir o papel nessa irrigação local. O óxido 
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de magnésio também promoverá a realocação por dissolução de calcificações indesejáveis nas juntas, rins, 

vesícula, etc. 

Q - Jeffery: Caro Mythi - Os psicopatas têm almas individuais ou são parte de uma alma coletiva com os grupos 

divididos em "famílias" ou "linhagens" e unidades organizacionais / familiares quase ininterruptas que foram 

tecidas ao longo de nossa história moderna? pessoas geneticamente psicopatas? Os descendentes dessas famílias 

são influenciados naturalmente ou são criados por coerção, tortura, abuso ou outros métodos? Como os 

reformamos? 

- Jeffery, todos os humanóides com consciência têm alma individual. Em alguns casos a afirmação “os semelhantes 

se atraem” cabe onde está querendo chegar. Muitos escolhem por livre vontade continuar na mesma linha 

sanguínea para se auto testar ou com o intuito de mudar o rumo daquele secto, mas normalmente acabam 

retornando ao ciclo vicioso anterior e os que tentam mudar acabam por ser negligenciados ou eliminados. Nada 

poderemos fazer efetivamente, a não ser sentir o alívio que quando desencarnarem nestes novos tempos não 

continuarão mais voltando para este planeta. 

Q - DYves: Mythi, eu me pergunto sobre a lei do "observador que cria o observado" naturalmente potencializada 

na evolução dos seres sencientes como um critério para a progressão das comunidades através dos dez Níveis 

dentro do CG. A qualidade das perguntas que você faz aqui afetaria de alguma forma o tipo de decisões atuais que 

CG tem para nós nesta validação atual em números crescentes, voltando nossas esperanças para seus amigos 

espaciais e raças mães? 

- DYves, as vezes o aluno não tem as perguntas corretas porque carece da falta da perspectiva correta. As raças 

mães e a CG levam isso em consideração, visto que vocês ainda estão usando os óculos cedidos por aqueles que 

não querem que vocês enxerguem além de determinados ângulos. Nem nos teus mais abstratos devaneios, nunca 

subestime a capacidade de análise da CG. 

P - Clark: A Terra tem consciência? Em caso afirmativo, ele tem uma memória / registro de tudo o que aconteceu 

desde que foi formado até hoje? E se isso acontecer, existe uma maneira de acessar essas "memórias" e ver ou 

talvez experimentar (sem interação) / observar eventos passados? Algo como uma viagem no tempo, mas mais 

como assistir a um vídeo gravado? Obrigado pela sua resposta. 

- Clark, antes da CG regional abranger este sistema não haviam registros em tempo real das atividades no planeta. 

Alguns registros podem ser obtidos por cessão de outras raças que estiveram por aqui há mais de 13.000 anos 

atrás. A partir da cobertura pela CG, uma raça de Epsilon Boötis instalou em orbita o satélite denominado Black 

Knight que passou a monitorar o dia a dia das atividades por aqui. Muito volume de informação encontra-se 

registrado, e a não ser que seja uma consulta bem especifica, uma pessoa levaria mais de 100 anos para dar uma 

rápida passada genericamente sobre os registros. 

P - Karen: Mythi, estamos enfrentando várias formas de nanotecnologia ou uma? Além das vacinas, você pode 

compartilhar outras formas de infectar a população? Como podemos verificar se há implantes de nanotecnologia? 

- Karen, a única forma de infectar uma pessoa com nanotecnologia é por injeção subcutânea. Nos alimentos ou 

água é praticamente impossível, pois o organismo vai lidar com eles como lida com qualquer poeira, eliminando 

no processo digestivo. O nanocomponente para ser efetivo e funcional tem que estar em contato com sangue, 

pegando carona nas veias e artérias para se locomover aos locais programados quando ativados. Não confunda 

implante (um componente mensurável) com um nanocomponente com capacidade de viajar e se locomover como 

um microscópico polvo eletromecânico. 

P - Maria: Qual a vibração e método de levitação praticado pelos antigos mestres? Estou 50/50 neste. Vibração = 

superior a 5? Levitação = ondas cerebrais redirecionando campos magnéticos. 

- Maria, essa é uma matéria bem controversa. Os aparelhos usados para anular a gravidade de materiais já 

existem há dezenas de milhares de anos, levantando rochas e outros materiais de centenas de toneladas 
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fácilmente, mas, quando se trata de seres vivos necessita d P - Karen: Mythi, estamos enfrentando várias formas 

de nanotecnologia ou apenas uma? Além das vacinas, você pode compartilhar outras formas de infectar a 

população? Como podemos verificar se há implantes de nanotecnologia?e um controle de canalização de energia 

que somente um cérebro com uma ativação muito grande poderia gerar. Na minha humilde opinião, não 

houveram antigos mestres nascidos neste planeta que realmente puderam fazer esse tipo de coisa sem uma 

“ajuda” externa. 

P -Manuel: Quais são os benefícios terapêuticos e as indicações médicas de (1) GcMAF (fator de ativação de 

macrófagos derivados da proteína Gc) e (2) MMS (suplemento mineral milagroso), que é dióxido de cloro obtido 

pela mistura de uma diluição de 24-28 % de clorito de sódio com 4-5% de ácido clorídrico? 

- Manuel, existem centenas e mais centenas de suplementos e ativadores. Tudo depende do ambiente onde a 

pessoa vive, e se realmente há falta de matéria prima para o corpo. O corpo biológico é extremamente funcional 

quando se trata de metabolizar o que ele precisa para se manter em equilíbrio, portando se uma pessoa vive em 

local deficiente em algum elemento necessário ao ponto que isso passe a causar uma síndrome orgânica, somente 

nesses casos é indicado consumir algum suplemento. Pelo processamento industrial da maioria da alimentação 

consumida por vocês hoje em dia, o que realmente faz a diferença é manter o corpo com PH básico e se puder, 

misturar duas colheres de sopa de cloreto de magnésio em um litro d’água e tomar de 20 a 30 ml por dia para 

evitar o acumulo de calcificações em locais indesejáveis no organismo. Isso já seria o suficiente para deixar o 

organismo fazer o resto. 

P - Nikhil: Caro Mythi, você pode nos contar algo sobre Gautama Buda, como sua origem e outros detalhes? Por 

que seus monumentos em quase todos os continentes da Terra? Obrigado! 

- Nikhil, a pessoa conhecida como Buddha foi um “abençoado” em uma base da sua raça mãe no Nepal durante a 

infância. Ele teve sua consciência ampliada e ativada ao ponto de ter vivido nível 1 plus durante o seu tempo, tal 

qual outros foram agraciados com esse mesmo treinamento em uma base de outra antiga raça mãe, no Tibet. Foi 

uma pessoa notável para o seu tempo, e teve o seu papel na disseminação de uma filosofia de vida como o 

fizeram outros anteriormente pelos Vedas, Sumérios, Atlantis, Saxas, Incas, e muitas outras civilizações. 

P - Michael Norton: Mythi, você disse no vid 141 “Cumprimente a água, suco ou comida antes de ingerir, 

desejando-lhes uma boa viagem pelo seu corpo, ele absorverá sua obediência e sempre agirá a seu favor”. Muitas 

religiões fazem isso, por exemplo: dar graças antes de uma refeição, atraindo coisas para nós enquanto empurra 

outras coisas para longe, influenciando o fluido quântico ao nosso redor. Isso seria uma forma de programação 

quântica de nossa realidade? 

- Michael, esteja certo que toda a forma de agradecimento conta para os elementos envolvidos. O pensamento é 

uma forma quântica de manifestação dos desejos e vontades, e isso pode influenciar desde pequenas partículas a 

formações mais complexas, como outros seres vivos. A realidade é constituída por interações de tudo que está no 

mesmo plano, nada por mais insignificante que possa parecer acontece sem estar interagindo com tudo e todos 

ao seu redor. 

P - Roman: Mythi, qual o destino da reserva de ouro que foi tirada de Roma e quando será o colapso do dólar? 

Qual facção do PTB vence o ocidental ou o sino-asiático? Em conversas anteriores, foi dito repetidamente que eles 

estão cercados e no limite de suas forças, mas como eles continuam a controlar pelo menos 80% do que está 

acontecendo? 

- Roman, o antigo sistema está implantado há milênios, vai existir uma inércia natural para que as coisas possam 

ser invertidas sem que o planeta pare totalmente, o que acarretaria um total caos, o que não seria bom de forma 

alguma para que o novo sistema fosse iniciado. O remédio tem que erradicar a doença mas sem matar o paciente. 

Não sei sobre os 80 porcento que citou mas vai notar uma diminuição exponencial no controle efetivo do antigo 

sistema. 
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P - Shyner: Como provavelmente evitaremos que insetos e outros se infiltrem e danifiquem nossas plantações e 

fontes de alimento, antes e depois da colheita, com segurança em um futuro próximo? Geração de frequência? 

Além disso, como as sociedades mais avançadas fazem isso? 

- Shyner, o planeta Terra está a revelia, sua situação é a de ter que lutar contra os teus próprios erros na condução 

do planeta. Insects & such são um problema causado principalmente pelo desbalanço causado contra a natureza 

do planeta, e só vai ter realmente fim quando um ponto de balanço estiver perto de ser alcançado. Sociedades 

mais avançadas não sofrem esse tipo de problema porque a natureza segue sempre muito bem balanceada para 

manter as atividades no planeta. 

P - Tatiana Belova: Mythi, você pode nos contar algo sobre os geoglifos gigantes da Sibéria, região de Krasnoyarsk, 

Rússia. Eles são tão grandes que são visíveis em escala real apenas nas imagens de satélite. Obrigado! 

Coordenadas: 62.043184, 101.556438 

- Tatiana, estas marcas são delimitações muito antigas de classificação de minérios desde quando os 

Camelopardalis entre outros exploravam essas regiões. As naves de serviço voavam com sensores por sobre essas 

regiões inóspitas e criavam os hieróglifos de acordo com que estava sendo procurado. Em outros casos quando 

materiais eram recolhidos e analisados, pequenas esferas desses metais ou minérios eram plantadas nesses locais 

para finalizar a demarcação. Hoje essas explorações não estão mais autorizadas neste planeta.   

 P - Urosh: Mythi, minhas dúvidas giram em torno de pessoas responsáveis em CG. Quando é que as pessoas 

burocráticas decidirão o que é genocídio e o que não é? 1 milhão, 10 milhões ou tem que ser bilhões? Nossos 

irmãos mais velhos são cheios de amor e compreensão, mas não têm coragem de dizer basta? A maioria da 

humanidade morrerá por líderes psicopatas, mais de 2 bilhões que serão perseguidos como alvos das elites. Posso 

garantir que não morreremos com um sorriso. Então, por favor, chute seus traseiros em nosso nome para parar 

com essa loucura. 

- Urosh, suas exclamações são compreensíveis, mas não esperadas nessa altura. Não existe pessoal burocrático na 

CG, e quando você fala em genocídio é porque não tem uma vaga idéia de tudo que tem sido feito para que isso 

seja evitado. Mas para isso, tem que existir a cooperação consciente do grosso da população do planeta, pois se 

todos resolverem atender as demandas dos teus lideres, nada poderemos fazer, somente lamentar e aguardar 

uma ressurreição mais inteligente do que poderemos chamar de raça humana na Terra. Quando vocês se 

conscientizarem que “enough is enough”, estaremos aguardando para recebê-los de braços abertos para ajudar 

no seu merecido e justo desenvolvimento. 

P - Tania: Mythi, por favor, passe uma mensagem aos membros do CG, com um apelo de todos os voluntários do 

chat de Mythi. Continuamos tentando informar as pessoas sobre a presença de nossos irmãos do espaço, para 

entender que você está aqui para ajudar. Mas ainda nos sentimos inúteis sem ações reais. Podemos 

honestamente fazer muito mais se a CG concordar em envolver voluntários de todos os países diretamente. 

Dependendo das habilidades e do nível de QI de cada voluntário, podemos realizar pequenas tarefas e nos sentir 

realizados. Obrigado! 

- Tania e voluntários, essa é uma bela demonstração de solidariedade. Eu acredito que assim que surgir alguma 

abertura que permita essa interação, eu serei o primeiro a levantar a questão. Sinto realmente que temos um 

grupo coeso e consciente aqui neste grupo. Quero também reiterar que este é o único grupo com o qual tenho 

mantido comunicação, portanto, qualquer afirmação em contrário podem denominar como “Myth” e não Mythi.  

Eu sei que vocês gostam de comemorar o final de cada orbita do planeta, o teu ano de 2020 mostrou como é fácil 

isolar um planeta socialmente ao bel prazer da mídia controlada, e foi o ano menos produtivo e a maior brecha 

criada pelas tuas elites. Eles verificaram o quanto controláveis a maioria da população ainda é, acreditando que 

um elemento artificial pode se reproduzir e infectar outras pessoas. Foi modificado um vírus de tua gripe influenza 

para atacar pulmões e sentidos degustativos se passando pelo “vírus artificial” nos casos de confirmação de 
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mortes pelo Covid 19, que realmente é uma fantasia que não existe. Portanto, o teu ano de 2021 vai ser um ano 

de grandes decisões, e uma delas e não se deixar vacinas em hipótese alguma. 

- Eu vou parar de prometer vir mais vezes e efetivamente não deixar o CB em situação triste quando isso não tem 

sido possível, tentarei trabalhar um pouco mais produtivamente para gerar mais tempo de folga para este grupo 

de amigos! Fiquem bem. 

 

Vídeo 166 

 Respostas de um alienígena de Andromeda – vídeo cento e sessenta e seis - novembro, 2021.  

- Olá meus amigos! Nossa equipe acaba de retornar de um longo período de trabalho, na qual sempre 

aprendemos muito no contexto da integração social. A base de Marte está indo para dentro do planejado, e 

ficamos felizes em estar aqui novamente. Agora posso encontrar mais fundo no que está acontecendo no seu 

planeta. - Tem sido muito interessante manter tudo o que é discutido por você. Temos sido todo o último período 

alocado em uma pequena galáxia onde duas sociedades um pouco problemática negociou a passagem para o 

nível 1 e uma equalização social lenta e complicada. Mas, embora muito trabalho já esteja sendo implementado 

em ambos. Neste processo de concientização social em que seu planeta é, a demonstração social da resistência 

contra seus planos de elite, está sendo muito bem recebida nos anais do CG. Infelizmente, grande parte de sua 

sociedade prefere ceder ao que enfrentar; Por social, econômico e até mesmo levado em uma sensação de suicídio 

coletivo, pois os fracos é mais fácil enfrentar a morte coletiva, se acontecer, do que chorar para todos que 

aceitaram ir na mesma onda. 

Todos os que aceitaram participar espontaneamente neste plano das elites, eles deixaram nessa encarnação de 

serem os mesmos seres humanos únicos, mas isso não influenciará nas próximas encarnações porque a essência 

original da energia quântica não será alterada. 

- No caso de você morrer, sua íris estará localizada onde sua reencarnação será mais provável. De fato, todos os 

companheiros que se ofereceram e foram digitalizados e registrados na lista de voluntários tinham sua íris 

catalogada. Todos serão acompanhados em suas próximas encarnações pelo CG regional, que serão a "madrinha" 

desses colegas. Desde uma idade precoce, você perceberá a presença de mentores ajudando-os em suas futuras 

carreiras. Esta foi uma das questões que eu estava esperando, pois explica uma das razões pelas quais estamos 

monitorando o desenvolvimento da consciência deste grupo específico, que primo em tentar entender mais e mais 

o significado do contexto de socialização ideal para os níveis 1 será o nível 2 do candidato em suas próximas 

encarnações. 

- Compreender essa credulidade ou obediência ao sistema conhecido por ser corrupto, negligenciar ser informado, 

isso não categoriza o genocídio, caracteriza um suicídio daqueles que não estão preparados para continuar no 

planeta para o próximo estágio. Esta é uma separação natural, e será benéfica para a formação de uma sociedade 

mais consciente para o planeta Terra. Nesses casos voluntários de dar permissão para usar seu corpo como 

quiserem, ninguém pode impedir isso (mesmo CG) porque cada um é dono de seu próprio destino. 

- A pandemia foi realmente encenada para dar lugar a vacinas com inseminação direta de agentes de mudança de 

sequência de DNA, que é a intenção final de sua elite controladora nesses momentos atuais. Vírus emoldurado 

como Covid 19 Não há fisicamente, nem é um vírus. A verdadeira "pandemia" é a vacinação em si. Quanto mais as 

pessoas são vacinadas, maior será a propagação de outras patologias que se tornarão principalmente em "super 

bactérias", impossível de serem combatidas com seus antibióticos, que serão muito mais em casa do que o "Super 

Vírus" que aproveitará a falta de imunidade de seus hospedeiros vacinados, o que não contará mais com o sistema 

imunológico operacional. As vacinas podem transmitir às proteínas não vacinadas já ativadas pela vacina que 

misturarão e replicarão ativamente no sistema imunológico de não vacinados também, alterando o seu DNA, de 

modo que a vacinada será replicada a partir do composto de proteína final atingido por vacinas ativas. O 
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resultado em um futuro próximo será um aumento exponencial nas doenças e esterilização que gerará os números 

de redução da população desejada pelos manipuladores. A intenção final é que todos os mais fracos (corpo e 

mente) são eliminados, e aqueles não vacinados que possam sobreviver com a forte reação de seus sistemas 

imunológicos originais, podem manter diferentes populações para as sociedades que são deixadas no planeta. 

Uma interpretação totalmente equivocada de suas elites do que seria uma "separação do jay e trigo" ao "bom" do 

planeta, isto é, eles decidiram assumir o controle da natureza e a sequência natural de coisas para causar uma 

redução da população controlado exclusivamente pelos parâmetros deles. As redes físicas e órbitas 5G são 

preparadas para ativar sistematicamente os nanocomponentes que liberam proteínas para causar mudanças no 

genoma humano regionalmente e por etinias específicas. Afirmo que as variantes Covid não existem, o que existe 

as proteínas são processadas para atuar contra as informações armazenadas no banco de dados imunológico do 

ser humano. A estrutura dessas proteínas pode ser alterada como resultado dos comandos enviados aos 

nanocomponentes que os criam. Esses comandos mais específicos são enviados por ondas eletromagnéticas do 

sistema de cobertura de 5g aos quais os nanocomponentes respondem. A proteína Spike pode manipular várias 

estruturas, construindo eletro-fisicamente os elementos por cem número de consequências, de acordo com a 

programação adequada e o material agregado nas vacinas. 

- A histeria da mídia "variante" “OMICRON” é pura ficção, para nos empurrar todas as vacinas obrigatórias, 

campos de concentração Covid e medicina de mira de arma. Não existem amostras virais de omicron isoladas em 

qualquer lugar em seu mundo, de acordo com o pleiadean Arthur de Taus. 

- Estou muito feliz pelo progresso apresentado por este grupo de amigos reunidos. Durante este período de 

ausência, eu estava seguindo suas conversas, opiniões e dúvidas de perto. Além disso, posso comunicar que o 

índice de concientização aumentou para 43% em todo o planeta, forçado por falsa pandemia o tempo de insight e 

a busca de informações tinham pelo menos isso positivo. Isso aumenta a vulnerabilidade de suas elites fazendo 

que perdem o terreno no controle. Por aqueles que estão se deixando vacinados por sua própria arbitrária ou por 

ignorância ou desinformação compulsória, nada pode ser feito, exceto que eles têm uma próspera futura 

reencarnação. Eles têm em mente que aqueles que observam apenas preencherão o que está preparado para ver. 

- Muitos pediu exoplanetas e planetas compatíveis com o assentamento humano, posso garantir que milhares 

existam em um raio de uma dúzia de anos-luz, mas o que acontece é que apenas sociedades vivendo em seus 

planetas originais e a mantém ideal para a sociedade que vive que vive Obtenha o direito de colonizar um novo 

planeta para iniciar uma expansão. Melhorias de um planeta com melhores condições para essa raça serão 

indubitavelmente autorizados pelo CG regional. Este não é o caso do seu ... Seu planeta tem toda a estrutura para 

manter uma colônia humanóide com todos os pontos necessários para um grande desenvolvimento, tanto tempo 

passará até que essa preocupação seja levada em conta. 

- Muitos em seu planeta não se ligam a avisos ... Eles sempre estarão na ilusão de poder viver em seu "espaço 

maravilhoso" sem se incomodar com o prejuízo dos outros, e eles acreditarão em tudo o que é mostrado pelo seu 

Governantes como verdades para continuar a cooperar sempre, e serão os vacinas que serão os tijolos dessa 

construção elitista do país das maravilhas desejadas e infames. 

- Veja, não posso negar que os cientistas do CG possam fornecer um paliativo ... assim, os dados do genoma e o 

sistema imunológico de alguns elementos saudáveis escolhidos de cada etinia foram coletados. O problema que 

pode ser gerado é que todas as gerações dessas etinias vêm para ter as mesmas características físicas, o que 

poderia gerar outros problemas de desenvolvimento comportamental que ainda estão sob estudos intensos com o 

curso de problemas .. 

- Eu acredito que você tem informações suficientes como diretrizes, e eu aprecio como alguns temas se 

desenvolvem deles ... são essas coisas que deixam um velho amigo orgulhoso. 

- Eu estarei mais perto até mais missões, mas acredito que vamos ter uma folga merecida. "Mantenha tudo bem! 
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"Tempos difíceis criam homens fortes, homem fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens frágeis 

que criam tempos difíceis" – Tao of CB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


