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MYTHI z Andromedy 
Odpovědi člena posádky z galaxie Andromeda 
Zápisky ze setkání s mimozemšťanem z planety Mantuk v galaxii Andromeda. S laskavým svolením 

www.mythi.com.br vysíláno na YouTube Channel AtlanticoBR.“ 
“První schůzka proběhla náhodně jedné noci na pobřeží navštěvovaném rybáři. Rozhovor začal bez vědomí, že 
jde o člověka z vně planety Země. První otázky a odpovědi v této sérii byly velmi obecné. Ilustrační obrázek lze 
použít k identifikaci v případě budoucího kontaktu. 
Níže jsou uvedeny úplné přepisy videí vysílaných kapitánem Billem a doplňující informace. 
Až do videa 96 představoval systém Nibiru, mimo jiné, hrozbu pro naši sluneční soustavu. Po tomto datu byl 
odkloněn, aby nezpůsobil masové ničení v pozemské kolonii. Při čtení souboru otázek a odpovědí mějte 
pochopení. Události se mění podle potřeb dohlížejících na Galaktiku Společenství. 
Autorská práva společnost Atlanticobr – vysíláno na YouTube. Zákaz použití ke komerčním účelům. 
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Odpovědi z ANDROMEDY (2010 – 2019) 
https://www.youtube.com/user/atlanticobr 

http://www.mythi.com.br/ebook.html 

01 (2010) 

Tato série je shrnutím informací ze setkání s 
cizincem z planety v galaxii Andromeda. První 
setkání proběhlo, aniž bych si všiml, že jde o 
mimozemšťana. Během rozhovoru jsem si 
uvědomil, že jde o člověka zvenčí. Během 
setkávání se otázky stávaly přímějšími a 
objektivními. Informace někdy doplňují 
předchozí odpovědi.  

(Q – otázka, A – odpověď z Andromedy) 

 

Q - Planeta Země projde v blízké budoucnosti transformací? 

A - Ano. Země je na prahu změny. Všechny planety s možností kolonizace mají definovány vývojové a cyklické 
změny. 

Q - Jaký je původ lidí ze Země? 

A - Pozemští humanoidé jsou kompozit různých ras humanoidů, které byly přeneseny z jiných planet, které 
měnily věk. Tím byl umožněn vývoj Země, která byla zralá na kolonizaci humanoidy. Země má mnoho cyklů 
humanoidní zkušenosti od období křídy před 65 milióny. Proběhlo mnoho podprocesů doktrín od exulantů a 
odpadlíků od Annunaki. Ve skutečnosti všechny různé etnické skupiny, které se dnes nacházejí na Zemi, přišli z 
různých míst vesmíru, aby odžili éru, která nyní končí, s jediným účelem integrace do větší komunity. Existují 
stovky miliónů planet jako Země, které slouží jako kolébka civilizací humanoidů. 

Q - Může být lidská bytost ze Země přenesena na jinou planetu?  

A - Ano. Každá planeta má specifickou radiaci ve svém vývojovém věku, kterou někteří nazývají aura. Toto pole 
radiace přitahuje člověka naladěného na stejnou frekvenci ztělesnit se v etnických skupinách blízkých k jejich 
vibracím. Neuvěřitelné znalosti strojírenství, astronomie a matematiky v historii Mayů, Aztéků, Inků, Egypťanů, 
Sumerů, Védů a dalších civilizací jsou založeny na tomto principu. Jejich frekvence již neodpovídaly Zemi, a tak 
byli přesunuti na další planetu, jejíž rezonance je přitahovala k reinkarnaci v dalších rozvinutých etnických 
skupinách tehdejší doby. Na Zemi jsou ve skutečnosti potomci kříženců původních ras, kteří neměli v daném 
okamžiku správnou frekvenci pro přesun. 

Q - Co se stalo se zvířaty, které na planetě zanikly? 

A – Během různých věků bylo mnoho druhů zvířat vzato podle jejich příslušných kmitočtů, aby se zrodili v jiných 
prostředích. Dinosauři nebyli zničeni rozsáhlým kataklyzmatem. Na Zemi byli miliony obřích plazů. Drtivá většina 
byla doslova odvezena galaktickými pastýři a jejich hejna se na Zemi vyměnila. Zvířata patří ke kolektivní etnické 
skupině. Nemají svou vlastní identitu jako jednotlivec, je třeba je hlídat a přesunovat z místa na místo 
s konzistentní vibrační realitou. Dinosauři jsou stále živí a aktivní na jiných planetách. Proto archeologové našli 
tak málo fosilních vzorků. Byli jich tu miliony, kosti bychom viděli všude. Těch pár, kteří se objevili při výkopech, 
zemřeli přirozeně před masovým přesunem, a byly zde pohřbeni jako důkazy, že v minulých érách obývali svět. 
Další odejdou, nebo začnou obývat planetu. Bude mnoho nových ras zvířat na světě. Novinky o nových druzích 
se objevují ve vědeckých kruzích 

https://www.youtube.com/user/atlanticobr
http://www.mythi.com.br/ebook.html
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Q - Kdo má na starosti takové přesuny a kolonizaci? 

A - Existuje mnoho cizích komunit, které jsou tisíce let před technologií a vývojem na Zemí. Dovedete si 
představit, jaká bude technologie za 1000 let. Tyto galaktické komunity jsou zaměřeny na harmonizaci. Vše má 
být uklizeno, nepořádek vytváří obecné nepohodlí v mlhovině nebo na planetě. Zvířata, která nejsou 
inteligentní, musí být přenášena a řízena inteligentními entitami. Elfové a gnómové, známí jako zástupci přírody 
mají reálné jádro, protože to mohly být ET, které zahlédli při sběru rostlin, zvířat a minerálů. 

Q - Proč se o nás ET zajímají? 

A - Země je navštěvována a sledována již před přesunem prvního humanoida. Když se savci nižších ras a primáti 
dokázali přizpůsobit novým podmínkám na Zemi, byli přesunuti humanoidi s inteligencí a individualitou. To bylo 
možné pouze tehdy, když konkrétní stav planety poskytl podmínky kolonizaci tohoto typu. Neexistuje žádný 
chybějící článek. Vzhledem k tomu, že mezi lidoopy a Homo sapiens nebyla žádná vazba v době kolonizace. 
Mnoho etnických skupin bylo fyzicky a automaticky přenášeno vibračními frekvencemi pro oblasti planety, které 
většinou připomínaly jejich stanoviště na planetě původu. 

Q - Jak mohou cestovat ET tak rozsáhlými vzdálenostmi tak snadno? 

A - Nepoužíváme raketovou techniku jako na Zemi. Přepravní lodě jsou přenášeny z jednoho bodu do druhého 
přes tunely a časové portály. Pro představu je to jako ohnutí trubičky a spojení jejích konců. Jedná se o starou 
technologii, která umožňuje přenos materiálu, aniž by musel projít miliony světelných let. V temné hmotě 
neexistuje vztah mezi časem a prostorem. Jedná se o položku, kterou lze vyloučit jako společný jmenovatel. Tyto 
portály byly před tisíci lety přeneseny civilizacemi do mnoha specifických bodů mlhoviny. Vytvářejí komunikační 
síť pro pohyb mezigalaktických vesmírných lodí všech planet velké komunity, pro vyhledávání a sběr klíčových 
materiálů, které se nenacházejí na jejich domovských planetách a další operace a osídlení. Tyto portály nejsou v 
otevřeném prostoru, jako černé nebo červí díry. Portály jsou desítky miliard pozemských let stará technologie. 
Portál je fyzicky přenesen na určité nebeské těleso na přesné souřadnice a odeslán přes přenosový systém, který 
integruje prostorový čas a relativní polohu. Po ověření správného doručení je aktivován. Instalace a transport je 
řízena komunitou aktuálně zodpovědnou za galaxii nebo galaxie. V případě naší sluneční soustavy je portál 
instalován na odvrácené straně Měsíce. Je to mezigalaktická brána s vysokou kapacitou a je jediná v tomto 
solárním systému (2011). Novými družicemi, které v současné době provádějí průzkumy povrchu, již vědci 
potvrdili existenci několika ET základen, starých kosmických lodí a budov na obou stranách Měsíce. Po průchodu 
portálem plavidla pokračují pomocí vlastního pohonného systému - generuje plazmidové paprsky magnetické 
interakce s jednou polaritou reagující s magnetickými silami planet. Díky počítačům a automatickému 
navigačnímu systému se mohou pohybovat velkou rychlostí, Řízení myslí se provádí kontaktem ruky na 
ovládacím panelu nebo mentálně. Energie pro generátor je zajištěna palivovým článkem, který nazýváme 
‚antikarbono‘ vyvinutým v produkčních jednotkách v tmavých oblastech galaxií. Generátor funguje na základě 
řízeného záblesku magnetického unipólu z kovového materiálu s nulovým odporem vůči elektronům, který 
umožňuje výjimečný výkon. Tento kov existuje hojně na některých planetách a na Zemi jsou ho miliony tun 
z dopadlého asteroidu, když planeta nebyla chráněna současnou atmosférou. Ale existuje jen na místě střetu, 
který je dnes v Antarktidě pokryt téměř jedním kilometrem ledu. 

Q - je. Je pravda, že NASA a Rusko již získaly mnoho kosmických lodí? Proč nezkopírovali cizí technologii re-
inženýrstvím? 

A – Ano, mají několik lodí, které měly nehody. Tyto lodě byly poničeny především nestabilitou planety Země. 
Planety, kde tyto lodě vznikly, mají v plném rozsahu pod kontrolou klima a jsou skutečným rájem, pokud jde o 
harmonii mezi planetou a jejími obyvateli, všechno se děje ve správný čas a správném množství. Když navštíví 
planetu, která je v přechodu, jako Země, zcela nekontrolovaná, s přírodou působící proti agresi a 
nekontrolovanému rozvoji humanoidů, jsou piloti zaskočeni magnetickými bouřkami, ledovými mraky, blesky a 
dalšími faktory. To vedlo k několika nehodám. Vaši vědci lodě v žádném případě nedokáží zkopírovat. Kontrolní 
systémy využívají technologie známé jen jejich vědcům. Řídící počítače a generátory jsou vyráběny z 
inteligentních molekul, to znamená, že mohou cítit příkazy a jsou mentálně programováni jejich staviteli a 
designéry. Nemají tlačítka, kabely ani zásuvky nebo přepínače. Je nemožné je kopírovat nebo pochopit. Kovové 



4 
 

molekuly mají také inteligenci. Vyrábí se s pokyny. Pokud přehnete plochou desku, vrátí se do původního stavu, 
dokud není přeprogramována na nový design. Pokud ji provrtáte, regeneruje se. Technologie jsou mnohem dál, 
mimo dosah humanoidů na Zemi.  

02 (2010) 
Q - Kolik druhů cizinců nás navštívilo a proč? 

A - 58 různých etnických skupin systematicky navštěvovalo planetu. Důvody jsou různorodé, fauna, flóra, 
minerály, potomci a předci, cestovní ruch. Nemají povolení pro přímou komunikaci, přímé kontakty byly čistě 
náhodné. Jedna z ras navzdory směrnicím kontaktovala některé vlády, aby se podíleli na průzkumu planety, když 
začíná nová realita. Nejsou dobře hodnocení komunitou Galactica. V blízkosti Země je obrovský pohyb 
kosmických lodí, Změna planety je očekávána mnoha z těch, kteří zde měli určité zkušenosti. Země změní vzhled, 
magnetismus a frekvenci. Tato nová aura je důležitým krokem při změně planety na vyšší úroveň biotopu. Již 
existují podrobné studie o přemístění humanoidů, kteří budou přeneseni jiné 2 planety, které jsou naladěny na 
odpovídající frekvence etnické a osobní. Zvířata budou také přemístěna, nic nezmizí. 

Q – Jaký bude přechod na nový věk? 

A - Tento nový věk by měl začít přírodou, která bude filtrovat obyvatele, kteří zůstanou nebo se znovu 
reinkarnují. Během prvních staletí se postupně bude snižovat populace planety. Někteří političtí vůdci se 
rozhodli vzít tuto iniciativu do svých rukou, postarat se o apokalypsu a ovládat planetu. NWO - podivné poselství 
z Georgia Guidestones. Ve svém soukromém ráji chtěli rychle snížit populaci na deset procent - číslo velmi blízké 
cíli pro příští generaci planety v příštím století, ovšem postupným přirozeným výběrem a přemístěním zbytku 
populace. 10% jsou ti, kteří jsou nyní kompatibilní s frekvencemi nové planety. Procenta se mohou ještě změnit. 
Je to v univerzálním vývoji. Vy jste klíčem, který otevírá dveře. Můžete vstoupit. 

Q – Vůdcové a elita planety si budují bunkry. Má to smysl? Budou mít zase svou moc v novém věku? 

A - To je iluze NWO, zpočátku mohou přežít, ale tato opatření nezajišťují moc, nebo kontrolu nad novým věkem. 
Ti, kteří zůstanou, budou mít správný kmitočtový rozsah. Jakýkoli pokus o kontrolu budou jednoduše ignorovat. 
Tyto zbytky procesu očisty budou izolováni. Může jim být nabídnuta možnost převést je na jejich správné místo, 
které jistě nebude tato planeta. 

Q – Jak to bude po změně? 

A - Žádné sekty a náboženství, žádné hranice, spory, jeden jazyk, udržitelný rozvoj. Nová rasa humanoidů. Přímý 
kontakt s mnoha dalšími komunitami. Poté systém kontrolovaných studií a transfer technologií k plnému rozvoji 
planety jako efektivního člena galaktické komunity. 

Q - Byly zmíněny dvě planety pro evakuaci. Co jsou zač? 

A - Jsou vzdálené a mimo vaši sluneční soustavu. Ale to není důležité, 1 je v etapě velmi podobné Zemi po 
dinosaurech, v počáteční fázi kolonizace, 2 je ve stadiu ekvivalentnímu době, kdy je průměrný věk země 
připraven k zahájení vývoje technologií. Přibližně 40% z přesunutých bude přiděleno na planetu 1 a zbývajících 
60% na planetu 2 podle rozsahu vibrační frekvence nebo automaticky. Proces je plně vázán vibrační frekvencí 
každé individuální a osobní aury. 

Q - Všechny planety mají nějaký život? 

A – Všechny planety s podmínkami pro život, i extrémní, mají živé exempláře. Ale existují miliardy planet zcela 
neobývaných, které slouží jako zdroj minerálů a skládek neorganických odpadů, přenášecí a pozorovací stanice. 
Koordinováno a kontrolováno galaktickou komunitou. 

Q - Kdy má Země projít transformací planety? 
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A – Oficiálně nový věk je od 21. 12. 2012 v 11:11 během nulového zarovnání s centrem galaxie. Podle komentářů 
je zarovnání pouze pohled na Zemi, který nemá větší důležitost při pohledu zvenčí. Bude se měnit linie, která 
rozděluje dvě hemisféry magnetického toku galaxie, kompletní otočení toku sil, které se vzájemně ovlivňují 
s planetou. S největšími změnami planety se začne v roce 2011 a budou dokončeny v průběhu roku 2013. Jedná 
se o cyklickou změnu a neočekává se, že by se mohla zastavit. 

Q - Na jiných planetách existují různé etnické skupiny. 

 A - Ano. Všechny obydlené planety mají obvykle více otevřených dveří, které umožňují rozmanitost různých 
etnických skupin v jediném prostředí. Přirozeně jsou nejrozvinutější etnické skupiny, které pomáhají ostatním 
vyvíjet se. Např. lidé s Dawnovým syndromem jsou z planety v harmonickém vývoji. Mají pouze jedinou možnost 
frekvencí, rozvíjí lidi zde na Zemi i na jiných planetách. Když se vrátí na svou domovskou planetu, stanou se 
učiteli a profesory pro ty, kteří neměli stejnou příležitost k rozvoji. Na Zemi, máme nyní pět frekvenčních dvířek. 
V nové éře budou jen dvě. Méně dveří znamená více harmonické prostředí pro vývoj planety, protože rozdíly 
jsou mnohem menší a je snadnější je řídit.  

03 
Série videí je souhrnem ze setkání s cizincem z planety v galaxii Andromeda diky blogu 
moonexplorer.blogspot.com, s nímž udržuje blízký vztah. Natáčení videa nepovolil, vzhledem k tomu, že jde o 
jeho osobní iniciativu, kterou není dobré zveřejňovat tímto způsobem.  
Případné vlastní dotazy uvádějte pod posledním videem po prostudování předchozích materiálů. 
 
Q – Žijí na jiných planetách bytosti jako my?  

A – Ano. Etnické skupiny přišli na Zemi v době počátku kolonizace z různých koutů vesmíru. 

Q – A co odlišní ET. Co jsou zač? 

A – Existuje mnoho ras humanoidů o několik miliónů let starších než etnické skupiny známé na Zemi. Tyto 
humanoidi jsou starověké etnické skupiny žijící na planetách, které by se daly nazvat rájem. Od generace ke 
generaci mění a přizpůsobují svá těla realitě života na jejich planetách. Někteří se živí chlorofylem a vyvinuli typ 
fotosyntézy, jiní filtrují světlo přes atmosféru a jsou albíni bez melaninu v kůži. S tlustou tmavou a robustní kůží 
se chrání před nadměrným ozářením jejich Slunce. Vše závisí hodně na planetě a zvyklostech etnické 
humanoidní skupiny. V galaktické komunitě existuje více než 400 různých etnických skupin humanoidů, žijících v 
úplné harmonii. 

Q – Existují na Zemi kolonie ET?  

A - Ano. Ale ne trvale. Existují dvě podmořské základny, které jsou domovem mnoha dopravních lodí a stanice 
v Antarktidě s kompletní infrastrukturou, která udržuje základní intergalaktickou podporu výzkumu a sklady 
s materiálem pro mnoho lodí z různých planet pro pobyt na Zemi. Mnoho poškozených lodí zachraňovaly týmy z 
antarktické základny. 

Q – Žijete tu v něčem jako lidské domy ve městech? 

A – Ne. Jsem přiřazen k naší lodi, když chci být vzat zpět, naloží mě. 

Q – Prostřednictvím teleportace. 

A – Ano. Velmi jednoduché a rychlé. 

Q – Proč nebyli někteří ET zachráněni. Osobně jsem byl svědkem zajetí cizince před 30 lety. A nebyl zachráněn.  

A - Každá posádka přidělená lodi má digitální podpis svých fyzických těl uložených na začátku mise v palubním 
počítači. Pouze teleportuje tento přesný podpis. To zabraňuje kontaminaci lodě. Netransportuje se ani prach. 
Pokud má loď nehodu, jsou tyto podpisy posádky ztraceny. Existují databáze celé posádky. Ale bez původního 
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počítače nelze nalézt a zachránit jednotlivce, kteří byly zajati a umístěni uvnitř budov. Když jsme obdrželi tísňový 
signál, nejbližší loď se pokusila zachránit posádku. Ale když havaruje bez volání o pomoc, nemůžeme moc dělat.  

Q - Máte- li digitální podpis v počítači, můžete duplikovat libovolnou posádku pomocí databáze? 

A – Ne. Počítač pouze čte a interpretuje data. Digitální podpis má dva stavy - ‚zelená‘ a ‚červená‘. Když jsem 
transportovaný podpis je v červeném režimu a když se vrátím, je v zeleném režimu. Neexistuje způsob, jak 
kopírovat můj podpis na zelené nebo červené režimy, protože jeden stav neutralizuje druhý. Data nejsou nikdy k 
dispozici, protože zelená šifruje data na červenou, a červená naopak. Když odejdu, můj podpis z posádky zmizí. 

Q – Jak se mnou můžeš mluvit v mém jazyce? 

A - Humanoidní mozek je jako transmiter kmitočtů. Když myslíte, myslíte ve svém vlastním jazyce. My máme 
systém mozku, který může používat vlastní překladače. Náš mozek pak odpovídá v jazyce vašeho mozku a takto 
použije hlasové dráhy a jazyk. Všechny rasy to nedokáží. Někteří používají elektronické zařízení se stejnou funkcí. 
V zajetí nemají způsob, jak komunikovat. Prostě přestanou jíst, aby zemřeli. Pro nás je těžké psát, protože se 
jedná se o mechanický proces, na který nejsem zvyklý. Ale mluvit není problém. 

Q – Ve filmu o pitvě humanoida s výškou přes 1,5 metru vypadal ET podobně jako pozemšťan. Byl to podvod?. 

A – V galaktické komunitě máme kolem 30 galaktických ras humanoidů přibližně této velikosti. Jsou velmi staří a 
inteligentní. S výborným vztahem k dalším rasám. Dvě mají malé výzkumné kolonie na Marsu. 

Q – Mezi členy galaktické komunity jsou některé masožravé bytosti, tzv. plazi. 

A – Ano. Existuje mnoho ras, které konzumují zpracované živočišné bílkoviny na mnoha planetách v raném 
vývojovém stádiu s mnoha rasamiprimitivních zvířat ke konzumaci. Plazi jsou asi 20 poddruhů. Rasa v kontaktu s 
některými vašimi vládami je jednou z nich. Nejsou špatní, ale dělají mnoho nesprávných rozhodnutí podle 
okamžitých zájmů. Je to rasa, která se vyvinula k bodu, kdy se může připojit ke galaktické komunitě a získat 
přístup k technologiím kosmického cestování, které předtím neměly. Způsobují problémy. 

04 

Q – Nemůžete zasáhnout, když chcete? 

A – Nemůžeme zasáhnout na základě vlastní iniciativy. Pouze řešit následky komunikované s komunitou. Zásah 
je proveden, pokud je to nezbytné. Rasy jsou suverénní, Země zatím není součástí komunity. Nemůžeme 
zasahovat. 

Q - Mateřská loď a město na Měsíci? 

A – Před dlouhou dobou byly na Měsíci usazené různé rasy. Diverzita života na Zemi je na několika tisících 
planetách ve vesmíru. Mají více vody. Pár jich má teplotu vhodnou pro kapalný stav vody. Některé rasy bojovaly 
o kontrolu nad Zemí, v té době neexistovala komunita Galaktika, aby stanovila pravidla. Komunita Galaktika 
existuje pouze 11 milionů let. Na Měsíci předtím proběhly nějaké boje a na jeho povrchu je množství velkých 
transportních lodí a malých zničených lodí a ruin. Ve velmi dobrém stavu jsou zdejší podzemní základny, některé 
jsou opuštěné, jiné pracují. Měsíc by měl být poblíž Země v mnoha dalších miléniích. Doufáme. 

Q – Děláte kruhy v obilí? 

A – Většinou turistické lodě. Občas sledují reakce lidí. Občas ukazují, co ví o minulosti Země, když tu existovali. 
Každá kultura, která zde existovala, měla vlastní design. Jsou jako dárek. Pro tvorbu používají magnetické 
paprsky, které lokálně zvýší míru gravitace, takže se stéblo ohne. Magnetický efekt. 

Q – Jsme dost rozvinutí na členství v galaktické komunitě? 
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A – Zatím ne, ale někteří z vás jsou velmi chytří, zajímaví, přátelští a schopní absorbovat hi-tech s dobrým 
záměrem. Bohužel mnoho pozemšťanů má stále nedostatky a jsou bojovní.  

Q – Co naše snaha objevovat vesmír. 

A – Hemžíte se, pošetile odpalujete věci na Měsíci. Nemáte respekt a vaše vlády mají zakázáno budovat 
základny. Vaše vlády ví o existenci měst a pořídili mnoho záznamů. Máte opuštěnou základnu na orbitě Marsu, 
kterou několikrát navštívili důstojníci z Marsu. Současná pozemská civilizace není vítána na žádném vesmírném 
tělese, kde je aktivita jiných ras. Nová pozemská komunita by se měla v tomto století připojit ke komunitě 
podílet se na mimozemských aktivitách. 

Q – Je možné spolu mluvit pravidelně? 

A – Naše technologie nejsou kompatibilní.  

Q – Co přesně tu děláte? 

A – Monitorujeme místní podmínky, katalogizujeme informace o pozemské komunitě, regionu a seismické 
aktivitě. Dohlížíme na vrty v nestabilních vrstvách v hloubce 1- 3 km prováděné vaší vládou na mořském dnu, 
s komunitou zkoumáme možné důsledky.  

Q – Věříte na tvůrce vesmíru? 

A – Význam boha je harmonie, pohoda, bezpečí? Galaktika sleduje vše, co není v rovnováze, tj. blízko bohu. 
Můžeme být malou částí boha a každý den hledat nový vlastní ráj.  

Q – Vaše zdravotnictví může léčit pozemské nemoci? 

A – Ano, pokud bude přeprogramováno. Náš systém organického fitness s vašimi vlastními buňkami může rychle 
přestavět orgány. Náš genetický výzkum přispěl všem rasám. Během několika málo minut dokážeme 
dekontaminovat kohokoli. 

05 
Q – Máme zprávy o lodích z Plejád, které v příštím měsíci přistanou ve velkých městech. Je to pravda? 

A - Jsme z Andromedy, galaxie 2,9 milionu světelných let od Mléčné dráhy. Máme velký zájem o Mléčnou dráhu, 
protože se v blízké budoucnosti spojíme jako jedna velká galaxie. Naše planety dosud nebyly vašimi vědci 
katalogizovány. Plejády jsou velmi blízko Zemi, pouze 440 světelných let. Velká civilizace má hlavní sídlo na 
planetě Alderon. Jsou úžasná a rozvinutá společnost. Aktuálně se starají o přežití několika kolonií humanoidů, 
včetně Země. Dokáží přistát na Zemi během několika hodin. Některé z jejich kosmických lodí operují v dosahu 
vaší sluneční soustavy. Nevím, zda přijdou. Pouze pokud budou mít zvláštní příkaz k zásahu na Zemi. Pokud 
přijdou, zůstanou maskovaní. Pomáhají při čištění. Všichni tu pravděpodobně budeme. Dvě další planety se 
stěhují ze stanoviště.  

Q - Pokud některá z našich vlád zaútočí, odpovíte? 

A – Není šance ani s primitivními atomovými zbraněmi. Reptiliáni doporučují vašim vládám připravit se na 
změnu. Elita vašich vlád uzavřela s plazy z galaxie NGC300 dohodu, která nebude trvat dlouho. Chtějí se 
přistěhovat, a aby elita udržovala plnou kontrolu nad zbytky humanoidů. Pro obě civilizace na planetě není 
prostor. Většina lidí by podle jejich plánů měla být eliminována. Vaše současné vlády se na to připravují 20 let. 
Reptiliáni se o to neúspěšně pokouší téměř 70 let. Nejsou špatní, ale někdy používají neortodoxní metody, aby 
získali to, co potřebují. V některých koloniích na vyčerpaných planetách jsou v průšvihu a nemají kam se 
přesunout. Země má pro ně extrémně příjemné prostředí. Udělají vše pro to, aby sem přišli. Používají chamtivé 
vůdce vaší civilizace k vyřešení problému s přebytečnými lidmi na planetě. Pokud žijete ve spravedlivé 
společnosti, nikdy se to nestane. 
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Q – Komunita Galactica neudělá nic, aby zabránila vyhlazování lidí? 

A - Plazi a jejich partneři, lidští vládci, očekávají eliminaci přírodními katastrofami. Pokud bude genocida 
probíhat bez kontroly, naše komunita přijme vhodná opatření. Plejáďané mají s plazy i jiné tření. Jedním z mých 
úkolů je sledovat možnou sabotáž na zranitelných místech na planetě, která by způsobila katastrofu, která může 
být považována za přirozenou.  

Q – Je šance komunikovat veřejně. 

A - Pouze tehdy, když obdržíme oprávnění k přímému kontaktu. Ve velmi krátké době si budete vědomi, že jsou 
tu z Plejád, Andromedy, měsíce Aldebaranu (72 světelných let). Používají přepravní portály komunity Galactica. 
Bez ohledu na různé vzdálenosti, dorazí přibližně ve stejnou dobu. Všechny tyto komunity chtějí pomoci. Já mám 
čas jen sporadicky, když nemám práci. Nikdy nevím, kdy mě zavolají zpět. Když mi na zápěstí bliká malé světlo, je 
to signál, abych se izoloval a teleportoval. 

Q – Můžete nám pomoci při výzkumu chorob, jako je rakovina, AIDS? 

A - Vaše choroby jsou následkem otravy vašich těl tím, co produkují a konzumují. Průmysl používá látky, které 
nejsou pro lidské tělo v dlouhodobém horizontu zdravé. Jiné choroby šíří vaše vlády vědomě. Nemoci jsou podle 
obchodních zájmů. Měli byste se zaměřit na zdroje těchto problémů, nikoli na následky. Naše technologie by je 
mohly zcela vyloučit, ale stále není povoleno komunikovat. Brzy to bude možné 

Q – Mohlo by mezi našimi planetami docházet k výměným pobytům. Podle jakých kritérií? 

A - Po zahájení vztahu by to po fyzické a psychologické přípravě mohlo být dobré. IQ bude důležité podle 
navštívené lokality, u zdraví je váš obranný systém stále podněcován zvnějšku dovnitř. Proaktivní imunitní 
systém bude mutaci každého možného předvídat. Zdraví nebude problém. 

Q – Jedl jsi ty, nebo kterýkoli jiný člen posádky na Zemi? 

A – Ano. Některé zpracované tekutiny z některých druhů ovoce. Máte zde mnoho chutných věcí. Jedna z mých 
nejoblíbenějších věcí je med, který analyzujeme. Je to výživný produkt a chemicky fantastický. Malé bytosti z 
kolonie na Marsu tu med pravidelně shromažďují a s dalšími přírodními produkty z vašich lesů jej posílají do 
jiných kolonií. Váš med je používán v celé galaxii. 

Q – Jak byla zastavena rotace Měsíce, takže dnes je k Zemi obrácen stále stejnou stranou. 

A - Váš měsíc je jeden z největších v poměru k mateřské planetě. Nikdy neměl rotaci. Byl vytvořen z části 
magmatu během srážky Země s velkým asteroidem v době formování kůry. Síla gravitace Země přitáhla hodně 
tekuté železné rudy na stranu, která směřuje k planetě. Kvůli železnému jádru mimo centrum se nebude měsíc 
otáčet.  

Q – Pokud zemřu, co můžu očekávat? 

A – Okamžitě, ještě v rámci aury planety, si uvědomujete dimenzi. Jsou zde organizace, které vás budou 
instruovat o dalších krocích. Je zde cosi jako velká stanice, kde zůstanete, dokud nedostanete další informace o 
svém odjezdu k novému místu rozvoje. Jsou zde frekvenční portály pro místní transfer řízený vaší Erou (Země). 
Je zde psychologická pomoc pro ty, kteří mají poruchu způsobenou nevědomostí o procesu. Obsluhu portálů 
často zajišťují modré bytosti. Neznáme jejich původ, jsou nesmírně staré a žijí v aurách všech planet, které 
podporují život. Na naše standardy je jejich společnost příliš pokročilá. I vyspělé rasy jsou si stále vědomi 
univerzálního kontextu a respektu k vesmírným pravdám. Jste nedílná součást něčeho mnohem většího. Nic se 
ve vesmíru neztratí. Vše se jen přesunuje na jiná místa. Moje kosmická loď je nyní v místě nazývaném Tokelau a 
zkoumá podmořský zlom. Budu se muset vrátit do práce. Zítra vyzvedáme na základně v Antarktidě zásoby a pak 
budeme poblíž ostrova Trinidad v Atlantiku, kde se setkáme s další lodí naší flotily, která je tu na misi. Je to 
krásná planeta. Zaznamenáváme každý detail pro srovnávací atlas změn, které mohou nastat. 

Q – Jak začne přechod. Co bude první? 
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A – Existuje mnoho proměnných. Vaše společnost je velmi zranitelná. Ekonomika, logistika, komunikace je 
založeno na vašich nedávných úspěších, ne na pevném základu. Pokud odstraníte vaše satelity, může to způsobit 
chaos a vrátit společnost o mnoho desetiletí zpátky. Malé magnetické narušení sluneční erupcí nebo malá 
odchylka v gravitaci způsobená obrácením polarity může způsobit, že vše na oběžné dráze odletí do vesmíru. 
Poloměr Země pomalu roste, jak sopečná hmota tlačí na kůru. Jakmile bude materiál uvolněn, zvětší se objem 
nejméně 3x. To je důvod, proč se měsíc vzdaluje od Země o 1-3 cm ročně. Během krátké doby bude růst o něco 
rychleji, což způsobí, že měsíc také rychleji přejde do bodu rovnováhy. To může stačit k narušení oběžných drah 
všech vašich družic. Vedlejší účinky rychlého nárůstu kůry – zemětřesení, tsunami, atmosférická nestabilita, 
která také způsobí kolaps všech činností vaší společnosti po dlouhou dobu adaptace nebeských těles. Velký vliv 
budou mít i vesmírná tělesa, která v následujících měsících projdou sluneční soustavou. Další proměnnou jsou 
akce vlády a extrémistů kvůli urychlení vylidňování.  

06 

Těší mě, že moje osobní inciativa začíná zajímat další lidi. Země je úžasné místo. 

Q – Na planetě je toho poměrně dost. Pronajímáte lodě k transportu? 

A - Existují limity a je mi to líto. Časem ale budete moci využít technologie k poznání dalších míst. Místa, která 
znám já, se ve vesmíru vejdou do zrnka písku.  

Q – Proč Stonehenge?  

A – Zdejší kruhy v obilí se objevují, protože je navštěvují lodě. Místo používaly kosmické lodě s magnetickým 
polem jako startovací a přistávací rampu. Při pomalém vzletu, který spotřebovává hodně energie, hoří téměř 
všechno v blízkosti, takto se to minimalizovalo. Místo bylo určeno pro parkování kosmických lodí. ET levitací 
přepravovali a vztyčoval kameny, místní kmeny speciálními nástroji upravovaly terén podle potřeby, ale 
nepochopili, co se dělo. Humanoidní rasa měla výšku 3,5 metrů. Měla problémy s další místní rasou a opustila 
tento solární systém. Místo je symbolem této rasy. Stejný systém byl několikrát použit cizinci v Egyptě, Orientu a 
Americe. 

Q – Nibiru?  

A – V solárním systému skutečně existuje planeta s oběžnou dráhou delší než 3600 let. Sumerové se domnívali, 
že Annunaki jsou z této planety. Nejsou, neobydlená planeta stráví většinu své oběžné dráhy při extrémně 
nízkých teplotách a v úplné tmě. Změnu magnetických pólů Země způsobují změny hemisféry galaxie. Pokud 
nakreslíte čáru od středu k okrajům galaxie, vidíte, že má horní a dolní hemisféru jako Země. Vír na severu 
způsobuje víření v protisměru na jižní polokouli. Pokud Země překročí hranici rovníku galaxie, mění se 
magnetické póly. To bude koncem roku 2012. Poté se magnetické pole Země začne přepínat, když se pole v 
daném okamžiku střídají, jsou téměř nulové. Tento proces výrazně snižuje ochranu Země proti částicím 
vysílaným Sluncem. Nastanou velké změny v klimatických a oceánských proudech, hurikány a tornáda. Nibiru 
bude nejblíže Zemi ve vzdálenosti 1,5 násobek vzdálenosti ke Slunci. Je 3x větší než Země. Způsobí nestabilitu na 
povrchu Slunce a zvýší intenzitu slunečního záření. Je součástí změn.  

A – Znáš rasu Zetas, která dokáže měnit dimenze předmětů a procházet zdí? 

A – Ne. My nemůžeme střídat dimenze, ve kterých žijeme. Jediné bytosti, které vědí, jak žít v jiné dimenzi, jsou 
modré bytosti. Jsou velmi rozvinutou rasou, ve vesmíru musí existovat mnoho takových ras, ale známe jen tuto. 
V komunitě Galactica neexistuje žádná rasa, která by prostě mohla projít stěnami. 

Q – Co víš o duších a duchách, kteří s námi komunikují.  

A – Duše jste při vstupu do zemské aury, kdy čekáte na návrat zpět do dimenze. Pro komunikaci s nimi existují 
dva extrémy.  
1. Duše jsou v auře planety, ale stále velmi spojeni s nedávno uzavřenou inkarnací, jejich frekvence nejsou 
vyladěné a visí v dolní zóně aury, dokud nejsou zachráněny modrými bytostmi, nebo 
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2. Jsou již v komunitě a jsou schopny předávat myšlenky někomu naladěnému na stejný kmitočet na Zemi. To je 
velmi vzácné, je větší šance na mechanické ovládání mysli korespondenčního média, které může psát text a 
diktované zprávy. Používání mluveného slova je téměř nemožné. Pohybovat objekty napříč dimenzemi je zcela 
nemožné. Pokud se vrátíš z dimenze aury, zapomeneš, co se tam stalo, a také co se stalo předtím, protože 
vzpomínky jsou v jiné dimenzi. Lze přinést zpět jen vlastnosti dosažené ve vývoji při vaší předchozí inkarnaci. 
Tyto jsou vtištěny ve vašem genu. Potomci budou dědit váš pokrok a budou přicházet více a více pokročilé 
generace. Při narození se vrátí paměť, protože se budete se vracet k této konkrétní dimenzi, kde jsou vaše 
vzpomínky.  

Q – Odkud jsou pozorované kosmické lodě? 

A - Na území, které není regulováno komunitou Galaktika, není vyžadováno povolení. Mezi více než 50 rasami, 
které zde cirkulují, jsou nejvíce znepokojující Reptiliáni, kteří jsou v kontaktu s vašimi vůdci. Ostatní se 
nedostávají do přímého kontaktu, jen náhodou, nebo omylem. 

Q – Je možné, že s technologií od reptiliánů zde vyrábíme kosmické lodě? 

A – Ne. Technologie jim nepatří. Jsou poskytovány komunitou Galactica a jejich poskytování je penalizováno. 
Komunita je jediným výrobcem antikarbonové jednotky, použité jako palivo. Reptiliáni nevyrábějí nic 
podobného, vyměňují vše za suroviny. Na Zemi mohou vlády použít tyto lodě, pouze pokud jim reptiliáni 
postoupí vlastní lodě. To by neriskovali. Ale nebrání jim to předávat starší technologie na jiné palivo, které jsou i 
tak daleko před vámi. Dají se používat pro cestování v rámci solárního systému. Reptiliáni v loňském roce 
likvidovali mnoho starých lodí na jejich planetách.  

Q – Na jakém pohonu je založená stará technologie? 

A – Pro navigaci také využívá magnetismus. Rozdíly spočívají v schopnostech a manévrovatelnosti, využívají 
potenciální rozdíl v horní a spodní části magnetického pole. Mají čtyři cívky v horní části a čtyři ve spodní. Tyto 
cívky s vysokým průtokem byly napájeny generátorem s perpetuálním pohybem, který po celou dobu žhnul. Jako 
gyroskop s trvalou rotací. To zase bylo napájeno chemickou baterií s vysokou kapacitou (až 10 let). Nyní 
používáme systém řízených magnetických paprsků bez přistávacího a startovacího magnetického pole. Životnost 
je shodná s lodí.  
Antikarbonová jednotka je extrémně silná, lze ji použít pouze jako pohonnou jednotku. Její zapouzdření a izolace 
jsou nezranitelné a odborný popis má pouze komunita Galactica. Při jejím zneužití by se během několika minut 
zničila celá planeta na černou díru, protože síla, kterou mohou generovat, je téměř neomezená.  

07 

Q – Jakou technologií zneviditelňujete lodě? 

A - Jednoduchý trik. Neviditelnost je relativní stav schopnosti vidění. Existují 2 technologie. V případě lidí je jejich 
vidění omezeno na úzký rozsah frekvencí světla. Naše lodě mohou vytvářet pole luminiscenčního plazmatu, 
které, podobně jako vaše infračervená frekvence, není detekován lidským okem. Druhá technologie je 
energetické pole, které přenáší světlo. Paprsky fotonů zaměřené na jedné straně lodi se přenáší na protilehlou, 
bez ohledu na polohu kosmické lodi, s ohledem na pozorovatele. Tato technologie není zachytitelná 
infrakamerou. Současně můžeme na povrchu lodi vytvořit pole, které absorbuje a neutralizuje vaše radarové 
frekvence a zabrání jeho odrazu. Máme ochranné pole s vysokou energií plazmy, která má sílu energetické 
zbraně a zabrání jakémukoli materiálu povrchový kontakt s kosmickou lodí. Toto pole je aktivováno při navigaci v 
prostoru, aby nedošlo ke kolizi s mikrometeority a dalšími objekty. Nikdy jsme nemuseli použít obranu před 
útokem. Pokud byste mohli vidět některé z velkých lodí, aniž byste byli řádně připraveni, měli byste strach. 
Některé jsou ošklivé dokonce i podle našich standardů. 

Q – Malé koule sledující naše letadla? 

A - Koule jsou dálkové sondy řízené libovolnou kosmickou lodí v oblasti, velmi rychlé a disponují širokou paletou 
nástrojů pro analýzu a záznam. Mohou dostat i na malá místa a přesně manévrovat. Nikdy nenarazí, navigační 
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systém přesně řídí vzdálenost od objektů. Nepředstavují žádné nebezpečí. Občas se stanou nehody mimo 
kontrolu operátora či pokus lidí o zachycení. Mnoho z nich provádí výzkum oceánů každý den, jsou 
naprogramovány k sebezničení, pokud po určitou dobu ztratí kontakt s operátorem. V krátké době je z nich 
kovový prach. 

Q – Proč se nepoužije tato technologie degradace pro lodě. Nepadly by do rukou pozemšťanů.  

A - Kosmické lodě jsou mnohem složitější jednotky, obsahují systémy, které nelze zničit, jako antikarbonové 
jednotky a jsou pilotovány humanoidy. Nejsou projektovány na pád. Pokud mají problémy, jsou vráceny. 
Pozemšťané je nedokáží analyzovat. Sondy jsou mnohem křehčí a bezpilotní, nejsou řízeny signály mozku jako 
kosmické lodě. Mohou být částečně pochopeny pozemšťany. Ničí se bez větších problémů nebo velkých 
nákladů. 

Q – Jaké máte zbraně? 

A – Nemáme zbraně a nepoužíváme atomovou energii. Způsobuje mnoho špatných vedlejších účinků a je 
primitivním způsobem získávání špinavé energie. Velmi brzy budete nuceni vyměnit špinavou energii za čistou. 
Naše zbraně jsou svazky koncentrované energie. Nepoužívají se jako zbraně. Používáme je nejčastěji k ničení 
asteroidů a jiných nebeských těles, které by mohly způsobit nějaké problémy. Použití jako zbraň proti nějaké 
divné rase nebo kvůli okolnostem je poslední možnost. Sledujeme vás velmi mnoho let. Pokud jde o vaše 
atomové zbraně, máme způsoby, jak čelit katastrofickým účinkům, ale mohlo by dojít ke ztrátě mnoha druhů 
žijících na planetě. To by způsobilo nerovnováhu po mnoho generací. Všechny vaše atomové instalace jsou pod 
neustálým dozorem.  

Q – Jaké by bylo čisté řešení získávání energie? 

A - Čistá energie je v současné době antikarbonová jednotka. Nemá žádný vedlejší efekt. Používáme malé 
jednotky generující energii, které mohou po dlouhá staletí zásobovat vaše velká města bez jakékoliv údržby. 
Poháněná místa mají malý přijímač. Energie se bezdrátově distribuje na jakékoliv místo na planetě, kde je 
instalován přijímač. Spalování ropy je také špinavá forma energie. Nová Země radikálně dekontaminuje zemskou 
atmosféru. 

Q – Poslechly jste si písně, které jsem vám dal? 

A- Poslechli a mnohé z nich jsou velice krásné. Oceňujeme zejména ty s klavírem. Tvůj přístroj jsem ti přinesl 
zpět. Nyní kopírujeme zvuky na našich zařízeních. 

Q – Říkal jsi, že teleportujete jen váš podpis. Jak jsi vzal iPod na svou loď? 

A - Když chci něco vzít s sebou, sdělím, že beru nějaký artefakt. Může to být rostlinna, zvíře nebo objekt. Systém 
vytvoří bezprostřední podpis objektu, který je se mnou v kontaktu. Je to tak automatické, že je to téměř 
nepostřehnutelné. 

Q – Víš o dalších, kteří s námi komunikují? 

A – Jen málo mluví s pozemšťany jako já. Byl jsem zvědavý na vaše zvláštnosti. Cítím se velmi dobře, naše mozky 
mohou komunikovat na dobré úrovni. Na konci této éry je možná dobrá komunikace. Dostali jste na 
intelektuální úroveň, která nejlépe absorbuje tyto nové koncepty. Země se stává připravená, pro mě velká 
zkušenost. Bohužel ne všechny mimozemské rasy mají stejné principy. Plazi stále potřebují rozvíjet jejich filozofii 
koexistence. Některé nezávislé nereptiliánské kolonie je následují, aby profitovali z jejich sdružení a využívání 
surovin. Tyto skupiny nejsou příliš spolehlivé. Podle zdrojů naší flotily v uplynulém roce přišlo na Zemi asi 4000 
reptiliánů, kteří se nevrátili zpět. Určitě musí žít a pracovat v podzemních základnách s laskavým svolením vašich 
vlád. Celkově je na Zemi kolem 20 000 reptiliánů a spřízněnců. Vaše planeta může přijímat rasy, které zde chtějí 
žít. Ale tato rasa nečiní nic, co není jejím vlastním zájmem. Nezamýšlí pomoci vývoji vaší komunity. Dejte si 
pozor, co vaše vlády chystají. Tito partneři nemusí být pro komunitu prospěšní.  
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A – Dám ti malý molekulárně programovaný kámen. Budeme moci mluvit, i když odejdu. Naprogramuje ho člen 
posádky, který se zabývá programováním. 

Q – Opravdu se ti to podaří? Bude to nejdůležitější telefon v mém životě. Bude to skvělé, bylo mi líto, že brzy 
ztratíme kontakt.  

A - Nebudeš ho používat moc dlouho. Vaše planeta bude mít mnoho kontaktů se zcela odlišnými a zajímavými 
lidmi. 

Q – Jsem zvědavý na molekulární programování. My pracujeme s křemíkem, to je také minerál. Ale vůbec není 
proaktivní.  

A - Máme technologii pro programování surovin už dlouho. Naše kovové artefakty, kontroly, motory - vše je 
molekulárně naprogramováno k vykonávání určité funkce. V našich lodích nejsou žádné vedení, jen nějaké 
potrubí pro tekutiny. Tento vysílač využívá energii vašeho vlastního těla. Na Zemi máte křemenné krystaly, které 
byly naprogramovány přírodou, aby reagovaly na podněty. Pokud stlačíte křemenný krystal v jedné ose, na 
koncích kolmé osy vytvoří napětí. Pokud dáte elektrický signál na elektrickou osu, na kolmé ose se vytváří 
mechanický pohyb. To je jen jeden příklad molekulárního programování přírodou. Nic není nadpřirozené, vše je 
aplikovaná věda 

Q – To není to přesně to, co chci vědět. Jak přesvědčíte kámen, aby nás spojil?  

A - Vaše mobilní telefony se připojují přímo k telekomunikačním družicím kdekoli na planetě. Náš malý kámen 
bude také vysílat na váš přirozený satelit, kde je reléová anténa nebo jakákoli kosmická loď, která je ve vaší 
atmosféře. Signál obteče prostředek a napojí se na nejbližší bránu. Brána není určena pouze pro průchod 
kosmických lodí a rudy, ale také vysílá signály všem připojeným k síti. Každá z žijících bytostí má ve vesmíru 
jedinečný podpis. Je to číslo nebo kód, který se dá najít. Je to proto, že jste připojeni ke stejnému síťovému 
systému. Signál po dosažení nejbližší brány se přenese do celé sítě a pokusí se najít příjemce. I pokud je koncový 
bod miliony světelných let vzdálen můžeme bezprostředně komunikovat. V dávných dobách byly programované 
monolity na mnoha planetách. Sloužily pro komunikaci a navigaci kosmických lodí. Tenkrát zde nebyla kompletní 
komunikační síť. 

Q – Jsou monolity na Zemi funkční? 

A – Ano, ale nejsou to přímo monolity. Přitahovaly by pozornost. A neslouží původnímu účelu. Ve všech místech, 
kde jsou koncentrace lidí, jsme naplánovali nějakou konkrétní konstrukci se všemi daty. Jsou molekulárně 
naprogramované k přenášení dat – read only. Jako maják. Často se používají památky jako obelisky a věže. Tato 
data jsou přístupná každému výzkumníkovi. Obsahují informace, např. průměrný počet obyvatel regionu, zdroje, 
mapy, koordináty hlavních instalací, charakteristiky komunity (intelektuální úroveň, typ vlády, sociální 
organizace atd.). Tyto databáze jsou neustále aktualizovány pro výzkumné účely a detaily lidí, kteří obývají 
planetu. 

Q - Odeslání zlatých CD disků s informacemi do vesmíru zní jako vtip.  

A – Ano, pouze kamufláž. 

Q – Jak vnímáš manipulaci našimi vládami? 

A - Jste velmi různorodý mix osobností. Od feudálních dob dochází ke všemožným manipulacím. Pravidla jsou 
nastavena podle zájmu a zisku. Náš systém automaticky jmenuje nejkvalifikovanější a nejvhodnější. Naši lídři 
jsou zde pro životní filozofii, posloupnost harmonizace a rozvoje celé rasy, vše s nezbytnou infrastrukturou. Bez 
protěžování. Všichni jsou ve své práci šťastní, protože dělají to, co rádi co nejlépe. Nemáme tak velký rozdíl mezi 
společenskými třídami. Pokud se kvalita života v některých ohledech zlepšuje, je to pro celou rasu na planetě. 
Povinnosti s nižší odpovědností jsou stejně důležité jako povinnosti s větší odpovědností. Povinností s malou 
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odpovědností je nesčetněkrát více, takže tvoří většinu, na jejímž základě mohou být přijata všechna důležitá 
rozhodnutí. Nejbrilantnější vědec není důležitější než ten, kdo vyrábí jídlo. Bez něj bys nepřežil. Naši lídři jsou 
respektováni stejně jako každý obyvatel naší planety. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Toto je koncept pro 
nový věk planety Země. Vaši lidé budou žít harmoničtěji, když každý udělá to nejlepší pro dobro celého 
společenství, s respektem a oceněním svých odlišností. 

Q – V okolí Slunce bylo několik týdnů pozorováno velké množství umělých anomálií. 

A – Zmínil jsem, že v blízkosti solárního systému jsou Plejáďané. Velikost objektů, které lze pozorovat, odpovídají 
velikostí jejich mateřským lodím. Jejich energetické pole odolává vysokým teplotám bez vlivu na vnitřní prostor. 
Při průchodu zemskou atmosférou dosahují kosmické lodě vysokých rychlostí, nezahřívají se třením, ani nehoří 
jako meteory, protože mají aktivované energetické pole. Budete svědky mnoha pohybů kosmických lodí ve vaší 
sluneční soustavě.  

Q – Máte jiné lodě na misi na jiných kontinentech, například v Evropě. Kontaktujete tam pozemšťany? 

A – Nemohu se vyjádřit, protože by se zdálo, že podporuji neoprávněné kontakty s pozemskými obyvateli. 
Mohlo by to být vnímáno jako manipulace. Má posádka se tváří, že nic nevidí, protože jsem průzkumník a vědec, 
který studuje chování. Byly jsme spolu na mnoha misích, takže mám mimořádné pochopení mých přátel. Co 
dělám, není úplně správné, ale neohrožuje to naši misi. Je to jen má vědecká zvědavost. Pro mě je to první 
příležitost, která přinesla lepší analýzu současného kontextu tvých otázek a otázek tvých přátel. 

Q – Jak definujete schopnosti jednotlivců pro určité funkce ve vaší společnosti? 

A – Při naší úrovni vývoje společnosti neexistují žádní lidé považovaní za hloupé nebo inteligentní. Máme velmi 
úzké rozpětí IQ. Respektujeme tendence a zájmy každého jednotlivce. Máme profese jako zde na Zemi. Rozdíl je 
v tom, že používáme pokročilé technologie. Řídíme teplotu, počasí a sluneční filtry, udržujeme kolonie pro rozvoj 
dalších planet, čímž udržujeme populaci naší planety stabilní. Naše tři kolonie jsou velmi příjemná místa pro 
život a dovolenou, máme mnoho vzorků rostlin z vašich a jiných planet přizpůsobených naší planetě a našim 
koloniím. 

Q - Pokud se na Zemi stane to nejhorší a ztratíme většinu naší flóry a fauny, jak ji obnovíme? 

A - Mnoho druhů bez problémů přežije. Další budou zavedeny k vyvážení kontextu. Stále máte mnoho druhů, 
které jsou škodlivé. Ty nemohou být součástí nové éry. Bakterie, mikroorganismy a škůdci planety budou také 
systematicky eliminovány během prvního století nové Země. Máte přenašeče chorob, jako jsou švábi a jiný 
hmyz. Ty v čistší a méně znečištěné společnosti nebudou fungovat. To, co nebude odpovídat novému konceptu, 
časem zmizí. 

Q – Můžeš nás informovat, co se bude dít příští měsíc na planetě? 

A – Pouze pokud nepůjde o utajené informace. Ale nebude se dít nic, co by mohlo ohrozit integritu vaší 
komunity této doby.  

09 

Q – Pyramidy soustředí energii? Jakou? 

A – Ano. Pyramidy byly postaveny jako primitivní tunery a zesilovače kosmické energie. Kosmická energie 
udržuje vesmír v rovnováze, je matkou veškeré energie, která existuje a žije. Nebyly postaveny dávnou civilizací, 
ale pro ně. Finální vzhled a výzdobu si provedli sami civilizace v souladu se svou kulturou. V rezonanční komoře 
bylo možno přímo komunikovat s mateřskou planetou a zástupci elity zde přijímali znalosti a ladili mysl s oním 
světem. Nemohou být použity jako nástroj, ale dokáží zesílit až na 11-ti násobek přijímání kosmické energie. 
Nikdy nebyly hrobkou králů. Tuto techniku přenosu energie může použít kdokoli. Kosmická energie může 
obnovit vlastnosti minerálů a zeleniny, ale především ovlinuje mozkové vlny humanoidů. Jednou dokáže vaše 
věda pochopit, jak je mozek sladěn s vesmírem. Jeho energii lze zesílit a nasměrovat. Síla mozku umožní udělat 
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z kamínku vesmírný telefon. Kosmická energie přes mozek ovlivní reakce v celém těle, protože velmi zvyšuje 
hladinu plazmové energie, která protéká nervovým systémem. Tato zvýšená energie může usnadnit opravu 
center, které mohou být izolovány, nebo částečně izolovány fyzickými problémy, záněty apod. Mozek je jako 
biologický generátor energie, při jakémkoli problému může generovat málo energie, a to vede k problémům s 
pomalou reakcí na zbytek obvodu. Pyramida může dodat energii k reaktivaci mozku a nervového systému, a 
poté tělo reaguje účinněji. Pokud jste zdraví, váš mozek a nervový systém jsou vyvážené. Pokud ji chcete 
testovat při meditaci, udělejte ji tak velkou, abyste mohli být uvnitř.  
Energie je soustředěna ve středu pyramidy a přesměrovaná hranolovým efektem. Nejlepším materiálem jsou 
pláty minerálního skla, betonu nebo kamene, protože zlepšují rezonanci. Nepoužívejte kov, protože odráží a 
ztrácí energii a uzemňuje signál. Nepoužívejte dřevo nebo plast, protože nevyvolávají potřebné rezonance. 
Správné měřítko je pro trojúhelníkovou plochu 3,2 přepona a 2 pro obě odvěsny. Čelo pyramidy vyrovnejte s linií 
sever/jih, stejně je vyrovnaná i planeta s magnetickým spinem galaxie. Umístěte ji do středu podlahy na dřevěný 
podstavec 0,7. Takto získáte nejvíce energie. Máme tyto systémy ve fitness, vyladění závisí na individuální 
potřebě obnovy. Nevkládejte citlivé elektronické přístroje, mohou mít poruchu. 

Q – Může být naše sluneční soustava přitažena původně z jiné galaxie? 

A - Stále se rekombinuje mnoho nebeských těles, které nezabírají své původní pozice. Nevěřím, že Mléčná dráha 
by prošla poblíž další galaxie bez dalšího zachycení. Když se přiblíží dvě galaxie s velkým hmotnostním rozdílem, 
větší vždy přitahuje a modifikuje trasu menšího. Galaxie v poměru k jejich velikosti jsou velmi pomalé. Gravitační 
síla dvou blízkých galaxií je obrovská. Je to jiné, když nebeské těleso cestuje vyšší rychlostí a při průchodu kolem 
druhého ukradne měsíc. 

Q – Máš někde rodinu? 

A – Ano. Mám své biologické rodiče na mé planetě. Zároveň mám mnoho dalších nevlastních rodičů. Jako 
teenageři hodně cestujeme na výměnu. Na nějakou dobu žiji na různých místech, které dokončí můj tréning. 
Každá rodina mě bere jako syna. Já jsem se narodil ve městě, ale žil na venkově ve třech koloniích. Setkal jsem se 
s veškerými profesionálními možnostmi, které mě zajímají, v původních lokalitách, abych si vytvořil svou vlastní 
osobnost. Teď jsem výzkumník, svobodný a jednou možná budu mít dítě.  

Q – Mnoho unesených prý má implantáty. Co to je? 

A – Jak jsem říkal, Zemi navštěvuje mnoho ras. Někteří z nich mají velký zájem o biologický vývoj. Protože Země 
ještě není součástí komunity Galactica, nemáme mnoho informací o tom, co dělají ostatní rasy. Mohou dělat, co 
chtějí, pokud nezpůsobují problémy vašim komunitám. Podle mých znalostí, identifikační čipy jsou umístěny na 
tvory, kteří jsou součástí nějaké studie. Při shromažďování genetického materiálu pro křížení s jinými bytostmi 
musí být vědci schopni najít původní zdroje znovu pro nové soubory. Nebo je jednoduše pozorují. Je to jako 
očíslovaná zkumavka.  
Některé rasy mají genetické problémy, fyzické mutace po mnoho generací rozvinuly patogenní abnormality, 
které lze léčit změnami genů. Jste rasa humanoidů se silnou fyzickou konstitucí, stále v počáteční fázi, bez 
větších ztrát podstatných charakteristik. Jste dobrým zdrojem humanoidního genetického materiálu. Obvykle 
nemají špatné úmysly, některé rasy nemají potřebný respekt, protože si myslí, že jste intelektuálně méně 
vyvinutá rasa. Taky to děláte s méně šťastnými jedinci. Testujete léky a děláte nejrůznější experimenty. Také 
používáte zvířata. Jsem si jistý, že unesení lidé neutrpěli vážná tělesná zranění, psychologická ano, protože byli 
překvapeni. Taková věc musí skončit, když se vaše planeta stane součástí komunity jako nezávislá rasa. 

Q – Odkud přesně jsi? 

A – Andromeda, moje planeta je v pravém kvadrantu galaxie v blízkosti horní hranice, je viditelná ze Země. Moje 
sluneční soustava je přibližně 540 světelných let od středu mé galaxie. Naše sluneční soustava má 26 planet, 54 
měsíců a naše Slunce je 18,3- krát větší než vaše. Planeta je umístěna na sedmé oběžné dráze a má tři měsíce. 
Máme tři kolonie na páté, šesté a osmé planetě oběžné dráze. Jsme velmi vzdáleni. Naše jednotky 
astronomických souřadnic jsou zcela odlišné od vašich. Vše je v hologramu naprogramovaném ke sledování 
aktuálních pohybů, můžeme si zobrazit planety vedle sebe. Dalekohledem nemůžete vidět vzálené solární 
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systémy v galaxii. Vaši vědci nás nikdy nebudou schopni katalogizovat. S databázemi Galaktika to bude snadné. 
Pokud vy zde zachytíte obrázek, objekt již nemusí existovat v databázích. Budete mít informace v reálném čase, 
galaktickém čase. 

Q – Víte o nějakých válečných a nebezpečných rasách? 

A – Ano. Nerad se tím zabývám. Existují kolonie ras, které jsou z povahy odporné. Jsou delikventi. Nemají 
schopnost vyřešit všechny své sociální problémy a degradují v nepřátelském chování. Máte zde tzv. piráty, jsou 
to meziplanetární piráti. Vypadají jako ‚greys‘ s přibližně 1,6 metry, ae barva kůže je spíše hnědá, oči jsou menší 
a tmavě hnědé a výraz tváře je nepříjemný. Tyto skupiny sebraly několik kosmických lodí z některých mírových 
planet a používají je k vykořisťování a pašování zboží protékajícího solárními systémy. Tyto gangy také simulují 
kódování komerčních kosmických lodí k obelstění systému hvězdných bran. Někdy se přilepí na mateřské lodě v 
některých solárních systémech pod dohledem a obchází oficiální systém dopravy. Jakmile jsou ve sluneční 
soustavě, je obtížné je zjistit. Ale když se chtějí přestěhovat do jiného systému, musí využít naše dopravní brány, 
kde je větší šance se o nich dozvědět. Vidíte, že existují problémy na všech úrovních technologie a rozvoje. 
Mohou se pohybovat i tady, a shromažďovat biologický materiál pro třetí strany nebo unášet lidí na práci do 
jejich kolonií. Někdy můžeme zachytit a převzít některé z jejich lodí. Ale za každou zabavenou ukradnou dvě 
další. Také hodně obchodují s reptiliány ve všech galaxiích. Reptiliáni nekradou, ale chopí se každé příležitosti 
bez ohledu na původ. Obvykle pracují skrytě, ale mohou teď být na vaší planetě velmi aktivní, pokud tu reptiliáni 
instalují oficiální kolonii. Jak jsem řekl předtím, existuje druh rasy Grey, který také pracuje s plazy. Řídí pro piráty 
obchody a podílí se na ziscích. Ptal ses mě na objekty u tvého Slunce. Našli jsme asi 20 velkých lodí v Kuiperově 
pásu poblíž Pluta. V tuto chvíli nevíme, co tam dělají. Mají kosmickou loď z trpasličí galaxie Canis Major, která 
přistála na Uranu. Tato obří kosmická loď může být snadno rozpoznána vašimi dalekohledy při odletu.  

10  

Q – Můžeš nám říci více o fyzických vlastnostech ras, které znáš? 

A - Jen syntézu, je jich moc. Zmíním detaily jen nejčastějších ras naší dimenze. Rasy jsou převážně humanoidní a 
nehumanoidní. Humanoidi jsou absolutní většinou. V komunitě Galactica máme zvláštní oddělení pro záležitosti 
vztáhů s nehumanoidy. Mezi humanoidy jsou rasy vysoké 30 cm, kteří jsou velice příjemní, máme rasy šedých, 
jak jim říkáte. Se štíhlým tělem a větší hlavou. Tyto rasy mají různé výšky v rozmezí od 1/2 metru do 1,6 metru. 
Je to přibližně 130 různých ras humanoidů. Charakteristické vlastnosti šedých - jsou obvykle pokročilí a 
dobrotiví, pouze asi 15 z jejich variací jsou bojovní a neklidní, někteří mají velké oči. Kůži mají od bílé po světle 
hnědou, oči černé, hnědé, občas nosí ochranné filtry jako kontaktní čočky, které se automaticky přizpůsobí 
okolnímu světlu. Také je používáme, moje oči jsou velmi citlivé po stovkách generací v prostředích s 
kontrolovaným osvětlením. Některé rasy se pokoušejí použít geny pozemšťanů k opravě degenerace svalů 
duhovky.  
Několik ras má vysoké a štíhlé tělo, větší hlavu a pomalé pohyby. Jsou daleko před námi a žijí ve velmi vivinuté 
společnosti. Nazýváme je starými otci. Jsou zodpovědní za technologický vývoj antikarbonových jednotek, které 
dnes všichni dnes používají. Téměř nikdy neinterferují s jinými rasami. Jsou téměř soběstační ve všem, co 
potřebují, jsou to staré rasy humanoidů. Mají výšku 3,5 metru a mnohokrát již zde cirkulovali v dávných dobách. 
Někteří již zanikli, jiní jsou aktivní v jiných galaxiích ve vesmíru, jsou s ostatními rasami dobře socializovaní.  
Existuje mnoho ras jako vaše, přibližně 80. S podobnými vlasy a charakteristikama. Výška od 1,5 m do 2 m, s 
různými odstíny kůže někteří mnohem pokročilejší než vy, jiní méně. Méně pokročilí mají více chlupů a jsou více 
nepřátelští. Žijí, jak říkáte, v době kamenné. S nejpokročilejšími budete v kontaktu, spolu s nimi byste měli 
ztělesňovat Zemi v novém věku. Tyto civilizace mají velmi dynamický vývoj. Všechny etnické skupiny, které dnes 
obývají Zemi, původně pochází z těchto ras. Plejáďané jsou jako vy.  
Existují rasy odvozené z mořských savců, které se vyvinuly ve stejné standardy. Vzhledem k paralelnímu vývoji 
před milióny lety jsou považováni za humanoidy. Některé z nich jsou velmi technologicky vyspělé a mají dobré 
vztahy s jinými rasami.  
Reptiliáni nejsou humanoidi. Pocházejí z jiné linie vývoje, jejich tělesná teplota je mnohem nižší než naše, což 
vysvětluje, že mají horké místa k životu. Existuje asi 20 druhů. Některé druhy mohou dýchat i pod vodou. Jejich 
kůže je tlustá, aby udržovala teplotu a chránila je před slunečním zářením. Výška 1,7 až 3 metry. Jsou velmi 
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chytří, mají spoustu energie a jsou fyzicky silní. Technologicky nejsou příliš dobří, ale velmi dobře asimilují 
znalosti ostatních. 
Nakonec rasy pocházející z hmyzu. S vnějším skeletem. Obtížně se s nimi jedná, vzhledem k tomu, že jejich 
logické chování je jejich charakteristickým znakem. Jejich komunita se moc nezajímá, jsou mizerní hostitelé. 
S humanoidy a plazy mají pouze nezbytné kontakty. Jsou inteligentní a chytří, ale mají několik omezení, které se 
týkají zejména účasti na společných činnostech. Jsou pro humanoidy neortodoxní. Jsou rychlí, agilní, tvrdí a 
odolní. Mohou přežít ve velmi drsném prostředí. 
Všechny rasy jsou zcela svobodné ve svých rozhodnutích a životním stylu. Komunita Galactica je jen referenčním 
bodem pro plynulou integraci a harmonizaci všech zájmů. 

Q – A co zvířata, která obývají planety? 

A - To je otázka na desetiletí výzkumu. Existují miliony druhů zvířat, savci, plazi, obojživelníci, ptáci, hmyz a ryby 
– od malých mravenců, největší větší než vaše největší loď. Pokud nějaký druh na planetě vyhyne, znamená to, 
že něco není správné a dostačující s planetou, nebo vznikla nějaká nerovnováha, co způsobila změnu původního 
stavu. Může to být přírodní proces, katastrofa, nebo jen nevhodné používání dominantní rasou, jako u vás. Čím 
inteligentnější a pokročilejší rasa, tím víc se stará o planetu, je vždy v harmonii se všemi formami života. 

Q – Jakákoli rasa přidružená komunitě Galactica může mít přístup ke všem dostupným technologiím? 

A – Přístup k technologiím odpovídá úrovni duševního a filozofického vývoje každé rasy. Rozsah povolených 
technologií je kompatibilní s dobou vývoje planety, kde je tato konkrétní kolonie instalována. Vyváženější a 
harmoničtější společnost má větší přístup k novým technologiím. Vibrační frekvence (aura) je přírodní způsob 
kategorizace civilizace, může být kdykoliv měřena a analyzována. Aura přenáší lehké, nebo těžké vibrace, které 
vnímáte. S planetami je to stejné. Rasy, jako zmiňovaní piráti oficiálně nemají přístup k vyšším typům 
technologií, aby je získali, okrádají rozvinutější rasy. Země bude mít přístup k novým technologiím. Nejprve se 
bude muset stabilizovat aura planety a zharmonizovat a sta bilizovat společnost. 

Q – Jak se rozmnožujete? 

A - Očekával jsem tuto otázku. Máme dvě možnosti jako tady. Přirozeně a pro potěšení sexem, nebo inseminace. 
Když naše partnerka otěhotní, jde do diagnostického centra, které má technologii pro definování pohlaví embrya 
před jeho vytvořením. Přibližně polovina párů má jedno dítě. Ale jelikož jsme dva, můžeme mít až dvě děti jako 
náhradu, když zemřeme. Pohlaví je podle potřeb vyvážení komunity, takže naše obyvatelstvo je stále více nebo 
méně v rovnováze. Všechny rasy humanoidů a reptiliánů se reprodukují stejně, insektoidi kladou vejce, nebo 
kokony. 

Q – Máte sex mezi různými rasami humanoidů? 

A - Máme jinou filozofii. Máme sex pouze tehdy, když existuje duchovní spojení. Mixování ras ve vesmíru 
existuje a je to běžný proces tvoření ras. Na Zemi jste sloučení ze všech národností. Máte různá etnika, která se 

protínají s každým jiným. Pokud dvě nebo více komunit z nějakého důvodu žijí ve stejné kolonii, jsou- li příbuzné 
druhy, mohou vytvářet křížené členy. Existují i případy genetické hybridizace, které fyzicky vylepšují budoucí 
generace, opravují nedostatky vyvolané vývojem rasy. Existuje mnoho ras včetně vaší, které mají sex s jinými 
rasami, věřím, ze zvědavosti, nebo jiného instinktu, kterému nerozumím, i když to nevede k žádnému 
praktickému výsledku. Některé rasy reptiliánů mají velký zájem o hybridy, aby rozvíjeli kolonie, které mohou být 
považovány za druh humanoidů. Snaží se už dlouho křížit s humanoidními savci, a možná to zkouší i na Zemi. 
Společnost na Zemi zatím není oficiálně katalogizována jako homogenní rasa. 

Q – Co je podle vás vesmír? 

A – Existuje mnoho vesmírů, které prostě nevidíme, protože náš referenční bod je stále velmi nepatrný. Existují 
vazby mezi vesmíry. Černé díry vyrovnávají tlak, zajišťují výměnu materiálu a energetickou rovnováhu pro 
vytvoření hvězdných systémů mezi vesmíry. Vaši vědci jednou pochopí, jak to funguje. 
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Q –Naši vědci objevili 29. září 2010 planetu u hvězdy Gliese 581d v souhvězdí Libra podobnou Zemi. Jsou tam 
lidé? 

A – Planeta je trochu větší než Země, existuje tu velká kolonie Reptiliánů. Kolonizovali téměř po celé ploše 
rovníku. Postupně najdete tisíce obyvatelných planet a pro humanoidy, některé dokonce i s podobným 
teplotním rozmezím. Pokud není přesně ve správném teplotním rozmezí, máme postupy, jak zvládnout horní 
atmosféru, aby ohřívala nebo chladila planetu tím, že se sníží, nebo zvýší osvětlení a dalších frekvence jejich 
Slunce na svém povrchu, stejně tak barometrický tlak. Existují miliony planet, které mohou být vhodné. Mnozí 
jsou připraveni podporovat humanoidní kolonie. My jsme nstalovali naše tři kolonie, chvíli to trvalo, ale fungují 
dobře.  

11 

Q – S kontrolou atmosféry nemáte problém, ale co voda?  

A - Voda není problém. V galaxii je spousta vody ve formě ledu. Jsou planety, které jsou téměř výlučně z ledu. 
Transport je snadný. Nainstalujeme dvě transportní brány, sladíme je a speciální zařízení led kontinuálně 
odesílá. Jakmile se dostane voda na planetu, už se z ní nedostane. Kdysi se udělal stejný proces i na Zemi. 

Q – Naši vědci tvrdí, že vodu přinesly meteory. 

A – Umíš si to představit? Proč by jen Země měla být poctěna terabiliony mokrých meteorů a ostatní planety 
dostávat ty suché? Tato teorie nemá žádné vědecké základy, je pouze domněnkou.  

Q – Dobře. Proč vodu jen na Zem. Proč ne Mars, Uran, Venuše? 

A – Vaše sluneční soustava je velmi nová, pokud jde o konsolidaci. Nejsnadněji se upravovala atmosféra na 
Marsu a Zemi v oblastech s nejvhodnější přirozenou teplotou pro humanoidy. Ostatní planety by vyžadovaly 
mnohem větší úsilí k vyrovnání. Když se rozhodli kolonizovat váš sluneční systém, byl Mars jednou z možností. 
Nacpali sem nějaké množství vody, rostlin a zvířat. Za pár let zjistili, že Země poskytuje větší výhody. Mars 
postrádal bohatství minerálů, které se nacházejí v zemské kůře. Mars má vodu v jezerech. Ale větší rezervou jsou 
vody v podzemních vrstvách. Jakmile se objevila první ochlazená tenká kůra, bylo rozhodnuto, že se začne 
kolonizace planety Země. Nacpali sem vodu a byli zvědaví, jestli bude chladnější Země dost propustná, aby ji 
dokázala absorbovat. Výsledky moc nevyšly a zůstalo velké množství povrchové vody. Mohli vodu odstranit, ale 
bylo to velmi dobré. Malá modrá planeta začala žít.  
Vlastně jsem dnes přišel, abych ti dal další informace o přesunu. Tři velké lodě jsou nyní na Zemské orbitě, 
včetně lodě trpaslíka z Canis Major, jehož velikost odpovídá Austrálii. Není největší, ale není malá. Má 
aktivované energetické pole, takže ji nemůžete vidět, ale v určitých lokalitách můžete zaznamenat malé rozdíly v 
jasu v některých částech noční oblohy. Máte problémy s některými z vašich satelitů. Několik menších lodí poslali 
na základnu v Antarktidě. Nemám povoleno předávat informace, a ani je nemám. Možná jen pozorují.  

Q – Máš nějaké novinky o pohybu cizinců? 

A – Ano. Je tu s námi osm kosmických lodí naší flotily. Pokračujeme v hlídkování a pozorování, zůstáváme 
v pohotovosti. Některé otázky zůstávají klasifikovány. Mohu říct, že žádná z vašich atomových střel nebude od 
příštího listopadu funkční. Zvyšuje se tu pohyb. 4 velké lodě Plejáďanů se přidaly k předchozím třem, které 
dorazily dříve. Velký pohyb lodí reptiliánů je hlavně nad severní Amerikou a Čínou. Průzkum se zabývá vlivem 
zvýšené sluneční aktivity na planetu. Do roku 2013 by měla být velká sluneční aktivita, která hodně změní 
klimatické podmínky. Oblasti planety Země s hustým osídlením (východ), mají větší controlu lodí měřících 
perimetr.  
Monitorujeme jádro planety a také tlaky regionálních tektonických desek, abychom odhadli budoucí události. Na 
nějakou dobu je na Sibiři pohřbená velká nádrž, kdyby něco selhalo, další je v Mariánském příkopu v jižním 
Atlantském oceánu poblíž Antarktidy, kdyby bylo nutné provést drastické korekce v jádru. Jedna z kosmických 
lodí, která sledovala činnost vašeho slunce, byla z nezávislé humanoidní republiky, která dělá tento výzkum pro 
několik galaxií, včetně monitoringu vaší sluneční soustavy. Jsou to specialisté na slunce a jejich cykly. V v hlavní 
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lodi mají posádku 80 milionů lidí. Celá tato rasa žije na kosmické lodi. Je to jako umělá planeta. Nemohou se 
přibližovat k menším planetám, protože by mohly způsobit poruchy jejich oběžných drah kvůli své obrovské 
hmotnosti, jsou vždy v otevřeném prostoru. Pokud se musí přiblížit, co nejméně rušivým způsobem. Komunita 
Galactica investuje čas a zdroje, aby se ujistila, že nová kolonie na zemi bude mít úspěch, který očekáváme. 

Q – Jak budou desky reagovat s jádrem Země? 

A – Nejsem geofyzik, ale dokáží regulovat teplotu jádra, aby se zabránilo velké expanzi. Nejsem si jistý, jak. 
Funguje to. Jedná se o dlouhodobě používanou techniku, která má omezit nadměrný vliv vnějšího záření, které 
může vyvolat nárůst teploty a tlaku. Jsou vždy používány jako poslední možnost, aby nedocházelo k rozsáhlým 
katastrofám. Ale je dobré vědět, že jsou k dispozici. 

Q – Rasa Annunaki? 

A - Annunaki je jméno, které Sumerové dali rase, která zkoumala region v jejich době. Byli potomky rasy, která 
dnes žije v Plejádách, stejně jako mnoho dalších ras, které žily na Zemi. Dnes mají výšku průměrně 3,5 metru, 
dříve mohli mít až 4. Někteří zde zahynuli v bojích s dávnými rasami reptiliánů při obraně pozemšťanů. Můžete 
tu najít jejich velké kostry. Stejná rasa postavila starý kosmodrom Stonehenge. Nechystají se přijít do vašeho 
solárního systému. Mají ale velké kosmické lodě a možná jednou přijdou zpátky. Jejich zájmy jsou více než dva 
tisíce let směrovány na nové kolonie v Aldebaranu. Jak už jsem řekl, nejsou z Nibiru. Tato planeta nemá žádného 
obyvatele, když sem přišli, Nibiru se poprvé náhodně přiblížila. Nibiru nemá podmínky na osídlení. 

Q – Je neděle 10. října 2010 10:10:10 důležitá pro zvýšení vibrací? 

A - Jak jsem říkal dříve, v prosinci 2012 dojde k přechodu Země do nové éry. Do té doby se hodně stane, jak se 
mění frekvence planety. Mnoho z vás to již cítí. My tom víme a jsme tady, protože se nepřímo podílíme. Tento 
proces je to součástí toho, co děláme při našich pravidelných misích zde. Na naší planetě také procházíme věky 
jako vy, ale v různých časech. Nyní nebudeme upgradovat. Teď je váš čas. Jako nová kolonie s příležitostí 
vzestupu jste pozorováni, a studováni. Až si prach sedne, budete součástí něčeho mnohem většího, nebudete 
mít hranice mezinárodní, ale intergalaktické. 

Q – Proč byly jaderné zbraně deaktivovány? 

A - Jak jsem již dříve řekl, všechny vaše vojenské instalace obsahující atomové zbraně jsou pod přísným 
dohledem. Plejáďané zneutralizují navigační systémy všech do listopadu, ne proto, aby zabránily útoku na 
kosmické lodě, ale aby chránili lidi před vlastní vládou. 

Q – Něco více o chemickém složení atmosféry tvojí planety? 

A - Naše planeta má atmosféru velmi podobnou tomu, co by měla mít Země. 79 % dusíku, 20 % kyslíku, 0,8 % 
argonu, oxid uhličitý 0,05 %, 0,01 % další plyny a vodní pára. Vechny planety obývané humanoidy nebo plazy 
mají dýchatelnou atmosféru pro všechny rasy. Liší se atmosférický tlak. Dnes je zdejší atmosféra extrémně 
znečištěná a destabilizovaná. To podmínka se v příštích letech radikálně změní k lepšímu. 

Q – Mohou mimozemšťané číst myšlenky? 

A - Telepatie je technika, kterou v průběhu miliónů let vyvinulo mnoho ras. S členy své vlastní rasy komunikují 
telepaticky méně kvalitní rasy. S jinými rasami komunikujeme telepaticky, pouze pokud chtějí. Nevyvinuté rasy 
jako vaše, nezískají tuto schopnost brzy. Tyto a další funkce lze rozvíjet pouze v ideálním prostředí s příslušnými 
vibracemi planety. My s vámi můžeme komunikovat telepaticky, ale vy nedokážete odpovědět. Takže by to byla 
jednosměrná konverzace. Můžeme předvídat, co si myslíte, když mluvíte, i když slovo nevyslovíte, ale nemáme 
přístup k vašim záznamům nebo vzpomínkám v mozku, protože nemáte schopnost povolit uložená data pro 
přenos do jiných mozků. 

Mythi (Androméďan) se vždy objevoval s kapucí, která zakrývala hlavu mimo obličeje. Tentokrát kapuci neměl. 
Nemá vlasy, ale jeho hlava a obličej jsou proporcionální. Oči má o něco větší než naše a více šikmé. 
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Q – Budou tady z Andromedy po transformaci, aby to tu sociálně zkoordinovali? 

A – Nejsem tu jako oficiální zástupce Andromedy. Andromeda má více neř 240 inteligentních ras, včetně 
insektoidů. Ti všichni jsou Androméďané. Mohou tu být i další rasy z galaxie Andromedy. Známe mnoho dalších 
ras Mléčné dráhy, ale to neznamená, že představují celou vaši galaxii. 
Ano. Měli bychom být tady aktivněji v kontaktu, protože to byla volba našich vládců skrze galaktickou komunitu 
jako pomoc nové kolonii a dalším solárním systémům Mléčné dráhy. Jednoho dne budeme všichni v Mléčné 
Andromedě nebo Andromédské dráze. 

Q – Z čeho se vyrábí materiál vašich lodí? 

A - Naše lodě jsou stavěny v naší kolonii na šesté planetě Citka. Máme zde rozsáhlé vybavení ke stavbě lodí a 
stanic. Mnoho odborníků z různých ras Andromedy spolupracuje na několika projektech. Máme spoustu výměny 
pracovníků mezi specializovanými rasami v rámci komunity Galactica. Některé rasy jsou lepší v konstrukční 
technologii velkých trupů, jiné v programování, další v instrumentaci, pohony atd. Každá z nich staví své lodě 
podle jejich pohodlí a užitečnosti. Máme modely, které vyvážíme výměnou za suroviny a další zboží upravené 
podle kupujících. Používáme kovové slitiny, které patří mezi vaše hliníkové a nerezové oceli, ale s 
programováním molekul se úplně mění chování materiálů. Nejdůležitější položkou jsou oblasti energie, které 
jsou skutečnými izolačními tělesy kosmické lodi. 

Q – Během incidentu NASA Tether incidentu se zdálo, že byla loď obklopena popruhem, nebo to byly ledové 
krystaly? 

A - Existují neinteligentní bytosti, které žijí a živí se energií. 
Tyto bytosti žijí a chovají se jako vaše hydráty, pouze to dělají 
ve vesmíru. Jsou formou biologické plazmy. Když najdou 
nějaký zdroj energie, jsou přitahovány a absorbují, kolik 
mohou. Pokud je udeříte nějakou lodí, jednoduše se rozdělí 
na menší části stejné bytosti. Jsou neškodné, ale do jejich těla 
se dostává velké množství energie. Pulzují v kruhových 
tvarech nebo trubkách, které se stále otáčejí. Nejblíže 
k povrchu se dostávají v horních vrstvách atmosféry, protože 
pokud zůstanou u plynných elementů příliš dlouho, pomalu se 
rozpustí iontovou výměnou energie s prostředím. Podobně 
jako s vaší inteligentní vodou, pokud se dostanou příliš blízko 
k pláži, klesají do písku a umírají od dehydratace. Jejich 
velikost je od malých míčů až po velké masy dlouhé mnoho 
kilometrů bezcílně se toulající temnou hmotou ve vesmíru. 

Q – Několik civilizací v naší historii se vyvinulo a pak vrátilo zpět téměř do jeskyní. Je to cyklické, nebo se to liší? 

A - Země byla rodištěm několika civilizací, které byly experimentálně posunovány kupředu zásahy některých 
mimozemských ras, které začaly. Tento vývoj na experimentálním základě. Rané civilizace, které zde existovaly, 
byly regionální. Je to, jako když se vaše komunita podílí na vývoji kmene domorodců. Ty budou vynikat proti 
ostatním kmenům, až budou tak odpoutaní od původního prostředí, že budou muset být integrováni do vaší 
společnosti jako občané v rozvoji. Izolované experimentální lokální kultury na Zemi tak byly přesunuté do 
rozvinutějších kolonií. Jednou takovou byla Atlantis, Sumerové a Védové. Byla to velká civilizace, která započala 
v oblasti dnešního Turecka přibližně před 12 000 lety civilizací Saxas. Dosáhli vysoké frekvence, všichni byli velmi 
pokročilí a jediný způsob, jak pokračovat v získávání znalostí, bylo přenesení do kolonie s vyšší úrovní frekvence. 
To se stalo Saxům, Védům, Sumerům, Egypťanům, Mayům, Inkům, Aztékům a množství starých asijských etnik. 
Nyní je nyní úplně jiná situace. Země dosáhla globalizované fáze. Takřka všechny vaše kultury mají stejný přístup 
k informacím a technologiím, které dosáhly prahu změny věku. Jak jsem vysvětlil dříve, ti, kteří nedosáhli 
správné frekvence, budou přeneseni do dvou kolonií humanoidů, které jsou pozdější, aby pokračovaly v rozvoji. 
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Země vstupuje do rovnováhy s prostředím. Kolonie bude udržovat svou populaci více řízenou a harmonickou se 
zdroji planety. Čekáme na vstup Země jako na zralé kolonie v rovnováze už dávno. Stane se, i když to stojí trochu 
přímluvy. 

Q – Je země je dutá a jsou uvnitř potomci Lemurie?  

A – V jižní Americe a Asii byly velké podzemní základny, ale nyní jsou zaplaveny vodou. Antarktická základna sedí 
na velké zlomové linii, která vytvořila mnoho podzemních prostor. Existuje zde velká základna s dostatkem 
infrastruktury. Její vchod je zakrytý oponou páry. Existují také některé podmořské základny, kde jsou kosmické 
lodě a stovky vědců. Ale civilizace uvnitř země neexistuje. Země není dutá. Legendy svědčí spíše o tom, že lodě 
vstupují a odcházejí. 

Q – Používáte roboty?. 

A – Ano. Používáme roboty k těžké, opakující se nebo riskantní práci. Máme samostatné průzkumné jednotky, 
které téměř sami myslí, řeší jednoduché situace a přežijí v drsných prostředích. Když nemůžeme přistát na žádné 
planetě pro extrémní teploty nebo tlak, vysíláme jednotky, které jsou mentálně řízeny operátory. Používáme 
přilbu s holografickým 3D displejem, který má stejné zorné pole a pomocí snímačů mozkových vln řídíme 
všechny pohyby v reálném čase, včetně konverzace s domorodci. Je to proto, že jsme menší a slabší než vy. 
Mnoho generací bez tohoto vybavení muselo vynaložit příliš síly. Naopak jsme rychlejší, protože naše svalové 
reakce jsou pětkrát rychlejší než vaše, naše frekvence mozku je také vyšší než vaše a můžeme myslet rychleji. Ale 
je to jen tréning, ke kterému se snadno dostanete s pomocí nové frekvence planety a některých speciálních 
prvků, které můžeme poskytnout pro aktivaci mozku. 

Q – Iapetus, měsíc Saturnu, nevypadá na obrázcích příliš běžně (jako hvězda smrti ze StarWars) 

A - Opravdu není přirozený. Jde o starobylou vesmírnou stanici, která se stále pravidelně používá. Je vlastnictvím 
rasy původně z vámi nazvaného souhvězdí Žirafy (Camelopardalis). Používají ji jako skladiště pro těžbu tekutých 
plynů a minerálů, které jsou na Saturnu hojné, zkoumají také minerály na Měsíci, protože tam mají dlouhou 
dobu velké těžební stroje. Exportují na různé planety. Mají portál pro přepravu materiálů, který můžeš vidět na 
saturnské vesmírné lodi a další identický na Měsíci (věž vysoká několik km s eliptickou koulí na vrcholu). Nikdy 
jsem nebyl uvnitř, ale je to dobrá společnost. 

Q – Prý byla světlem vzata celá vesnice v Číně?  

A - Na Zemi je teď trochu anarchie. Nechtěl jsem tě strašit, ale takovéto věci se mohou stávat v růzvých částech 
planety, které jsou bez kontroly. Kolem Země je mnoho kosmických lodí. Některé rasy si mohou brát vzorky 
vašich ras do svých kolonií. Dobře ví, že jakmile se stanete uznanou rasou, nebudou moci dělat takové věci. 
Některé z nich mají dobré úmysly, protože rasy mají vztah k pozemskému původu a tito pozemští lidé mohou být 
užiteční pro genetiku jejich rasy. Ví, že mnoho lidí bude v tomto procesu eliminováno a takto zachraňují několik 
lidí z existujících ras ve vašich osadách. 

Q – Navštěvují nás i jiní cizinci? Jak skrývají svou identitu? 
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A - Existuje mnoho ras, které mají podobný vzhled. Mohou se ve vašich městech dokonale pohybovat, aniž byste 
si všimli, jako např. Plejáďané. Nemůžete měnit vzhled. Reptilián se vždy ukáže. Nemůže maskovat jako 
humanoid a projít nepoznán. 

Q - Zmínili jsi se, že regulujete zemské jádro deskami. Je taková v horách Sibiře? 

A – Víme o ní. Ale věř mi. Nikdy nebude mít přístup k této desce. Pokud je narušená, klesne dalších 200 nebo 
300 metrů. Přivezli ji sem roku 1848, protože vaše Slunce procházelo do roku 1860 nebezpečnou nestabilitou. 
Od té doby jsou k dispozici dvě platformy, které čekají. 

13 

Q – Co by přineslo Nibiru naší sluneční soustavě? 

A - Nemůžu být apokalyptický Nejsem vyslanec, abych přesně řekl, jak se všechno stane, protože nevíme úplně 
vše. Existuje mnoho proměnných. Můžeme se připravit na možnosti. Zeptal ses na malou sluneční soustavu, 
kolidující s vaší sluneční soustavou. Měla sedm planet. Ale jednu ztratila při posledním průchodu Nibiru před 
3600 lety. Srazila se s jedním z velkých měsíců Jupitera a dva rozbila. To jsou ty části obíhající kolem Slunce mezi 
Marsem a Jupiterem. Nibiru projde tento pás odpadu a rozvíří ho mezi své ostatní planety. V důsledku toho 
může ztratit jednu nebo dvě své menší planety. Země byla taková před pěti miliardami let. Byla trpasličí hvězdou 
v procesu chladnutí  
Nevydává spektrum světla potřebné pro fotosyntézu a život rostlin, vyzařuje pouze teplo. Jedna z jeho planet 
byla používána jako kolonie před mnoha tisíci lety. Dnes, kvůli postupnému ochlazení Slunce, už nemá žádné 
kolonie. Je stále extrémně studený. Na největší planetě se nachází základna, která se už dlouho nepoužívá. 
Pokud je zde nějaká komunita, neudržuje žádný kontakt s komunitou a my ji považujeme za neobývanou. Když 
dojde ke Slunci (mezi lety 2011 a 2013) spustí mnoho nestability. Jak jsem již řekl, v říjnu 2011 to bude to jeden 
ze zásadních bodů. Přidá se k nestabilitě Slunce a obracení magnetického pole Země. Účinky jeho přiblížení by 
sami o sobě nepřinesli velkou katastrofu. Ale vše se bude dít současně. To je důvod, proč sem přijíždějí 
komunity, aby pozorovali, nebo se podíleli na pomoci. Tyto události příští rok již vaše vláda nemůže skrýt. 
Uvidíte nepolapitelného člena vaší sluneční soustavy přejít z jihu na sever. Projde v blízkosti Země 2x. Ovlivní 
pohyby tektonických desek a způsobí sérii katastrof na všech kontinentech. Váš měsíc bude čelit jeho gravitaci, 
ale my odhadujeme, že to nebude stačit na jeho odtržení z jeho oběžné dráhy. Vaše Země potřebuje k udržení 
rovnováhy velký Měsíc. Uděláme vše, aby si udržel svou oběžnou dráhu.  

Z Canis Major vstoupila do solární soustavy obrovská loď. Lze ji pozorovat infrateleskopy. Je přibližně třicetkrát 
větší než vaše planeta. Parkuje od Slunce ve stejné vzdálenosti oběžná dráhy Jupiteru. Tota obrovská loď může 
pomoci kompenzovat gravitační efekt během průchodu Nibiru poblíž Země. Pracujeme na dobrém stabilizačním 
plánu. Možná se ptáte, proč tato loď nevychýlí Nibiru z dráhy, aby solárním systémem neprocházela. My 
nemůžeme ovlivňovat rovnováhu systému tímto způsobem. Pouze můžeme minimalizovat následky. Pokud se 
Nibiru rozdělí, nikdo nezná následky, jako budoucí kolize s jinými systémy a další řetěz následků. A 
nezapomínejte na záměry vašich vlád. Sledujte váš Blízký východ. 

Q – Kdo to platí? 

A – Všichni rádi pomohou. Komunita Galaktika má neomezené zdroje k růstu inteligentních bytostí ve vesmíru. 
Pokud jsou nutné nějaké zdroje pro infrastrukturu, vláda k tomu má právo ve shodě s členy komunity. Jsou 
různá měřítka pro váhu podílů jednotlivých komunit. S ohledem na populaci má každý jednotlivec to, co 
potřebuje ke svému osobnímu a profesnímu růstu. Je to individuální. Nedostáváme plat jako vy tady na Zemi, 
protože můžeme mít to, co chceme. Nechceme, co nepotřebujeme. Z pohledu nových kolonií, všechny dělají, co 
chtějí, bez myšlenky na plat. Jsme hrdí, že jsme schopní dohlížet a asistovat rozvoji sobě rovných. Nic to 
nevyrovná. K čemu je rozvoj a technologie, když nepomáhá rozvoji komunity jako celku? Každá inteligentní 
bytost musí mít příležitost dokončit integraci do vesmírného kontextu podle své kapacity.  

Q – Základny v Tibetu? 
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A – Jak jsem říkal, bylo zde několik podzemních základen a v některých hlubokých údolích na povrchu se 
používají dodnes. Číňané, Tibeťané a někteří asiaté mají kořeny v cizích rasách, které na ně stále dohlíží. Nejsou 
tak úplně potomky, ale mají u nich původ. Kláštery a izolované vesnice udržují kontakt, jako teď dělám já, bez 
autorizace vládou. Základny v Tibetu udržovaly vřelý vztah místními a to dalo základ mnoha legendám. Místní 
místa s jejich základnami nazvali Shambala. Bytosti ze Shambaly pomáhali se stavbami klášterů a sídel. V horách 
jsou kláštery, které by i dnes bylo obtížné postavit. Mimozemské rasy, které pokračují asiaty, jsou i dnes ve 
vesmíru tak trochu záhadou.  

Vyřiď Mikeovi, že velká plejádská loď včera opustila základnu v Antarktidě a je umístěna severně od Isle of Man 
poblíž Anglie. Jejich další loď neutralizuje rakety na vojenské základně v jeho oblasti. Možná se o tom zmíní 
média.  

Q – Jak dlouho žijete? 

A – Máme velmi dlouhý život. Naše věda v oblasti biologie je velmi pokročilá. Žijeme, dokud se cítíme užiteční. 
Na Zemi mám 120, ale jsem mladý. Očekávání je zhruba 350 let. Naše kolonie rostou velmi pomalu, protože 
dlouho žijeme. Osazujeme nové kolonie, jako je ta vaše, aby bylo více inteligentních bytostí, které budou 
osídlovat vesmír. V tomto kontextu jste důležití. Nebojíme se fyzické smrti, protože to je jen zastávka na 
inkarnaci do více rozvinuté komunity. Když se cítíme starou duší, dáme se k dispozici kosmické síle a po období 
sebereflexe opustíme naše těla. Je to mystická zastávka kdy přecházíme z fyzické formy do duchovní, šťastní 
z dokončení mise. I když dojde k nehodě, či kataklysmatu, odcházíme s klidem a radostí z dlouhého a 
prospěšného života. Posádky lodí, jako je naše, mají více šancí zemřít při pomoci ostatním komunitám, takže 
jsme velmi vážení v naší společnosti.  

Q – Jaká je tvoje planeta? 

A - Moje hlavní planeta je velmi pohodlné místo. Máme vesnice po celé planetě. Ale ne velká města. Silnice jsou 
pouze v oblastech, kde cirkulují průmyslová automatická zařízení. Na zbytku planety neexistují, protože nejsou 
nutné. Naše vozy jsou levitující. Máme dostatek energii a dobře integrovanou infrastrukturu. Oplýváme 
rostlinami, květy a zeleninou. Máme velké farmy ovoce z různých částí galaxie, spoustu vody také ve formě 
přírodních a umělých moří, které jsou domovem různých druhů ryb, které jsou zpracovány na bílkoviny, kterými 
si doplňujeme stravu, jejímž základem je ovoce a zelenina. 

Q – Fauna na vaší planetě. Máte domácí zvířata? 

A – Hlavní planeta a kolonie mají množství ryb, ptáků, malých ještěrek a mnoho hmyzu, jako jsou motýli, které 
opylují květiny. Aklimatizujeme typ včel z lesů Jižní Ameriky, který nebodá. Znáte je jako domorodá včela. Máme 
mořské savce podobné k vašim delfínům, což udržuje biologickou rovnováhu našich oceánů, máme různé druhy 
měkkýšů, korálů a stovky druhů tropických ryb. Nemáme zvyk ochočovat zvířata žijící v přírodě, zejména ptáci si 
často zvyknou žít mezi našimi domovy. Naše hobby jsou mořská akvária. 

14 (2010) 

A - Mám zvláštní podezření, že jsme byli na Venuši a Marsu kvůli nějakému výzkumu Slunce a změn klimatu. Byli 
jsme podivně překvapeni, že jsme našli na Marsu osídlení reptiliánů. Konzultovali jsme to s výzkumnou 
základnou malých humanoidů Chithok. Říkají, že v oblasti je už téměř osm let velký pohyb reptiliánů. Protože 
neudržují s reptiliány žádné vztahy, nepřikládali tomuto subjektu význam. Plazi jsou suverénní rasou a mohou 
také zkoumat planetu, viděli jsme tu pracovat i vaše krajany. Pod záštitou reptiliánů je pozemšťané zásobují, i 
když ještě nemáte povolení. Podle velikosti zařízení se zdá se, že plazi mají v úmyslu dostat na Mars velkou 
kolonii. Viděli jsme spoustu těžkých nákladních automobilů a těžkých zařízení. Podle našeho velitelství je 
reptiliání už před několika lety informovali o založení koloniální základny na Marsu pro komunitu Galactica. 
Velké město na Marsu je již prakticky sestavené. S pohonnými jednotkami, teleporty, zařízeními všeho druhu, 
generátory atmosféry, centrální klimatizační jednotkou, sklady a velkou obytnou zónou. Také jsme objevili 
rozsáhlé podzemní stavby pokryté velkými kopulemi a dalšími dva rozdělané základy a výkopy v jiných kráterech 
v okolí. Vaše vláda by s nimi měla mít nějakou dohodu. Určitě nebudou mít reptiliáni zájem na základně v této 
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oblasti, pokud to nebylo objednané. Zdá se, že by základna mohla pohodlně pro některé pozemšťany v období 
‚špatného počasí‘ na Zemi.  

Q – Je na Marsu atmosféra? 

A – Ano. Na Marsu je atmosféra a nyní se do ní pumpuje více skleníkových plynů, aby se zvýšil tepelný efekt, 
radiační ochrana a atmosférický tlak. Mají plně funkční jednotku a hlavním dodavatelem plynu je zásobovací 
stanice Iapetus. Plyny jsou měřeny generátorem atmosféry v době teleportace. Je to rychlý proces vyrovnávání 
pro kolonizaci Marsu. Mars je malý, snadno přizpůsobitelný současné technologii. Složení atmosféry je velmi 
odlišné od toho, co dnes vědci uvádí. Dnes je tu přibližně 45% dusíku 37% oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého 
0,1%, 16% kyslíku 1,5% argonu 0,5 dalších vzácných plynů a vodních par. Během několika měsíců tu bude 
příjemné dýchat bez plynových masek. Mění se to velmi rychle. Možná si všimnete, že se Mars na noční obloze 
stává světlejší. To je způsobeno skutečností, že jeho atmosféra zvyšuje objem plynů.  

Q – Co si myslíš, že chtějí udělat? 

A – Zjevně chtějí oddělit několik vybraných, kteří se po vyčištění planety armádou, která zůstane na Zemi 
v bunkrech, vrátí, aby uspořádali případné přeživší a nainstalovali novou vládu na celou planetu. To je jen názor, 
ale protože to dělají tajně, tak si myslím, že je to nejpravděpodobnější možnost. 

Q – Myslíš si, že by to mohli udělat, vyčištění planety. Jestli něco víš, řekni to přímo.  

A - Víme, že vaše vlády záměrně znečišťují atmosféru různými umělými infekčními látkami a dalšími látkami. To 
může způsobit řetězovou reakci dramaticky redukující faunu. To způsobí nedostatek potravin. Rostliny budou 
ovlivněny zvýšeným slunečním zářením. Jediná životaschopná semena pro výsadbu by měla být ta, která jsou 
uložena v podzemním zařízení. Nepřijímejte žádný lék, poskytovaný vaší vládou, např. vakcíny. Nenechte se 
vládou odvléci do žádné lokace. Nejezte manipulované potraviny, některé umělé organismy jsou odolné vaření. 
Každý den užijte sklenici vody s lžičkou sody pro udržení zásadního pH. Umělé organismy potřebují kyselé 
prostředí k fungování na bázy elektřiny. Jste ve válce, aniž byste věděli, že jste cílem. Chtějí využít příští přírodní 
událost jako kamufláž, uměle snížit následky. Můžou vás přesvědčit, že jste pod mimozemským útokem využitím 
reptiliánských lodí. Chtějí udržet armády v již připravených podzemních základnách, aby podnikly nezbytné kroky 
k dokončení procesu vyčištění. Neznáme podrobnosti o agendě vaší vlády s reptiliány, ale zdá se, že jsou 
v konečné fázy. V několika zemích v podzemních zařízeních pod vojenskou správou jsou tisíce hospodářských 
zvířat. Vláda skladuje tisíce tun dehydratovaných, mrazených a konzervovaných potravin, miliony litrů paliva a 
čisté vody. Všechny druhy vozidel, letadla, lodě, ponorky a všechny druhy zbraní včetně velké sbírky nových 
satelitů a vypouštěcích raket, stejně jako všechnu periferii potřebnou k restartování systému po opadnutí 
prachu ve zpevněném podzemí. Víc přímější být nemohu. 
Britská atomová ponorka, která se dostala do problémů má navigační systém velmi podobný jako u jaderných 
zbraní, někdy jsou vypnuté omylem. Vlády o nás ví a nebudou investovat do něčeho, co je neutralizováno. 
Mohou vznikat regionální konflikty mezi armádou a obyčejnými lidmi a samozřejmě některé národy proti jiným, 
zejména v oblasti Blízkého východu.  

Q - Jaká je technologie umělého autoreprodukujícího se viru? 

A - . Tato technologie jsou nanoovladače. Vaši vědci zkoumali nanoovladače nalezené u mimozemšťanů 
havarovaných na Zemi. Před několika lety dostali přístup k takové technologii od reptiliánů. My máme mnoho 
pokročilých léčebných postupů, které používají proaktivní nanokomponenty k vyvážení biologického systému. 
Komponenty na Zemi s materiálem poskytnutým reptiliány jsou mikrokrystaly, které fungují jako procesory. 
Dekontaminace rozkládá krystaly rezonancí určitých specifických frekvencí. Zařízení mají vaše vlády. K dispozici 
je také krystalický implantát, který spálí nanoovladač. Fungují jako permanentní antivirus. Ve vaší atmosféře 
jsme identifikovali tři skupiny aktivátorů. Jeden funguje jako syntezátor hmoty, přeměňuje organický materiál na 
anorganický. Roste náhodně v tkáni, vytváří neorganickou mřížku a zabraňuje pohybu svalu. Další působí jako 
kmitočtový generátor, který umožňuje lokalizovat aglomeraci občanů. Třetí dokáže dodávat elektrické impulsy 
do nervového systému, které blokují signály mozku a nahrazují je náhodnými signály, Způsobují ztrátu 
koordinace a vizuální onemocnění, pokud jsou aktivovány specifickými frekvencemi. Bez skenovacího zařízení 
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jsou nezničitelné. Pro své fungování potřebují kyselé 
prostředí. Ostatní prvky, jako je barium, oxid hlinitý jsou 
inhibitory dýchání. Tyto metody jsou střednědobé. 
Přímá konfrontace je nejrychlejší způsob, jak vyřešit 
problémy s vaší elitou velmi brzy.  

Q – Krátery Yamal a díry na Sibiři? 

A - Zařízení bylo umístěno na Zemi poté, co byla 
vyražena díra. Existují zařízení, která lámou kameny 
ultrazvukem. Materiál je pak odstraněn z místa 
antigravitačně. Používají se k dělání otvorů, při výstavbě 
podzemních základen a k těžbě. Po umístění zařízení se 
přebytek horniny upraví jako kráter. Pokud by sonda 
narazila, vyhodilo by to více než tisíc tun skály a díra by byla o míli větší. 
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Q – Víš něco o třech portálech, které se otevřely nebo otevřou na rovníku?  

A – Jediný portál, o kterém víme, že existuje ve všech obývaných planetách, nazýváme 11:11. Je určen pro 
přenos bytostí, které odpovídají další dimenzi. Řídí ho modré bytosti. Samozřejmě jakákoli entita modrých 
bytostí a světelných bytostí může otevřít portály do další dimenze, ale nikdy nezasahují v naší fyzické realitě. 
Jakýkoli jiný typ portálu je prostě dopravní bránou, tj. časoprostorovou branou, kterou se transportují lodě nebo 
materiál. Některé mateřské lodě mají schopnost vytvořit dočasnou bránu v kterémkoli konkrétním místě, aby se 
usnadnily její operace. Věřím tomu, že v těchto neurčitých časech mnoho lidí bude zkoušet předpovědět 
události. Pokud to nepovede k rozšířené hysterii, jsou neškodné. Lidé jsou od přírody skeptičtí. Nevěří, dokud 
nezažijí. Sledujte události den po dni. Informace, které vám neoficiálně dávám, jsou na základě skutečných 
prognóz hlášených naší flotile nebo o našich vlastních pozorováních. 

Q – 11:11, co to přesně dělá? 

A - Ve starověku, kdy byly tyto portály pojmenovány, bylo 11:11 zvoleno tak, aby představovalo numerický a 
vizuální koncept průchodu do další dimenze při setrvání stejnou bytostí a individualitou - jeden po druhém. 1 
zůstane na druhé straně stejná 1. Tyto portály do další dimenze se 
nazývají všude 11:11, protože v jakémkoli jazyce to znamená tentýž 
koncept, někteří lidé mají větší citlivost nebo vnímají přítomnost tohoto 
portálu více než jiní. Ale to neznamená žádné bezprostřední spojení s 
portálem nebo něco podobného. 

Q – Kouřové kruhy? 

A – Dokonalé kruhy jsou skutečně vesmírné lodě s maskovacím polem. 
Stává se to, když je pole velmi silné, což vede k vyzařování energie. 
Ionizuje molekuly vody na koncích trupu a tvoří nežádoucí kruhovou 
ionizaci. je tak silná, že je prsten přichycen na pohybující se lodi jako 
nabitý šedý mrak. Je to jen otázka nastavení relativní vlhkosti v oblasti. Neuvědomují si, že 
nejsou zcela neviditelní, pokud je jiná loď nevaruje.  

O- Diamantová planeta a váš vztah k diamantům? 

A – Diamantové krystaly jsou extrémně užitečné. Jedno z použití je jako přirozené činidlo pro 
anti-karbon. Existují planety s extrémním tlakem a teplotou při jejich tvorbě, které vychladly téměř ve formě 
diamantů. Tyto planety nemají praktické využití pro život, s výjimkou zdroje diamantů pro průmysl. Mnoho 
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diamantových meteorů se střetlo s několika planetami, hodně jich je ve vašem systému. Nejsou považovány za 
hodnotné, protože ve všech galaxiích a pásech asteroidů je možné shromáždit velký diamantový asteroid pro 
průmyslové účely. Jako meteory jsou velmi nebezpečné, protože explodují při nárazu a hází kusy velmi tvrdě ve 
všech směrech.  

Q - Pokud můžeš, přines mi nějaký vzorek jako tvoji připomínku do mé sbírky kamenů. Hodně to ocením.  

Q – Reptiliánské město na Marsu není náhodou v Kráteru krupobití? 

A – Ano. Je to velké město s několika sektory a obytnými čtvrtěmi, pro správce i dělníky. Jsou zde i velké plochy 
zavlažovaných skleníků s různými druhy zeleniny a ovoce. Budu tě informovat. Taková věc se dlouho neutají. 

Q – Znáš něco jako ‚Star Fleet‘, někoho, kdo může být Pozemský vyjednavač? 

A – Kterákoli z komunit, které se tu potulujjí, se může nazvat Hvězdná flotila. Jakmile se stanete členem 
komunity Galactica, budete mít vůdce, který bude mít tuto pozici. Dnes si vaše elity myslí, že dominují zemi. 
Nemají s námi žádný kontakt. Pouze s reptiliány a jejich Greys. 

Q – Extrémně tenké bytosti? 

A - Existují humanoidi různých typů, některé rasy Orionu jsou velmi tencí. Pravidelně zkoumají vaše rostliny a 
žížaly pro aklimatizaci. Když se ohnou, zdají se být zlomení. Jsou divné, ale dobré bytosti.  

Q – Vegetace na Marsu? 

A – Jsou tu lesy některých druhů borovic. Jsou velmi odolné a adaptabilní. S rostoucím oteplováním díky 
generátoru atmosféry rostlinstvo značně naroste a voda se odpařováním dostane do atmosféry. Déšť rychle 
upraví vzhled povrchu. 

Q – Děti s černými očima? 

A – Mám černé oči, když používám své čočky. Vaše atmosféra nás nechrání před radiací. Jsou tu rasy, které se tu 
bez problémů dokáží pohybovat, ale během dne musí nosit čočky. Žijí zde a studují chování a způsoby 
společenského života, většina z nich je z Plejád. Pokud nosí sluneční brýle, nepoznáte je. 

Q – Proč se mrtví milovaní vrací na návštěvu? 

A - Buď vnímavý. Milovaný může poslat dobré vibrace na pomoc těm, kteří jsou tady v problémech. Ale 
nemohou se vrátit nebo ovlivňovat tuto dimenzi. Pokud mají dostatek světla (vysokou frekvenci aury), mohou 
poslat pozitivní energii těm, které opustili. Pokud je v blízkosti osoba s receptivní aurou, může dokonce přepsat 
nějakou zprávu, která může být poslána telepaticky. Během spánku, pokud máš receptivní auru, můžeš cítit 
nebo slyšet jemnou zprávu, kterou ti chce někdo poslat. Představ si, že tvoje duše je vzduchová bublina, velmi 
tenký vzduch, který je uvězněn v těle. Když zemřeš, uvolní se. I kdyby chtěla zůstat, nemůže. Rozdíl hustoty mezi 
dvěmi hmotami je tak velký, že bublina automaticky a bezpodmínečně objeví správné místo. Je nemožné, aby 
bublina znovu odplavala na dno. Mozek je komplikovaný orgán, který může hrát triky, zvláště když nejsou 
spuštěny všechny funkce, jako v případě pozemských lidí. Někteří lidé mohou přísahat, že to skutečně zažili, ale 
většina je jen film mozku, pokud se hodně soustředíte na toto téma. Pokud by tu duchové mohli být fyzicky, jsou 
duchem chudí Afričané, kteří vidí duchy všude, krály Země.  

Q –Jsem naštvaný. Proč ztrácíte čas s takovou agresivní rasou, jako jsme my? 

A – Protože mnoho bytostí vaší rasy, jako ty, je z toho naštvaných. To znamená, že na vaší planetě existují slušní 
a vědomí lidé, kteří za to stojí. Téměř 10% populace vaší planety je připraveno na novou Zemi, spojit se s námi. 
10 % je hodně lidí. Ať tak či onak, budete se stěhovat na novou Zemi, takže je lepší být tady a udělat všechno, co 
je v našich silách 
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Q – Únosy a těhotenství? 

A - Víme o mnoha hybridech Plejáďanů s pozemskými obyvateli. Ale oni jsou velmi fyzicky podobní a děti jsou 
normální, nebo nadnormální. V případě pokusů o hybridizaci s Greys a Reptiliány v přirozeném prostředí mimo 
laboratoře nelze generalizovat, co se může stát. Jak jsem řekl, Země není oficiální kolonií. Podle našich znalostí 
neuspěli ani při vyrovnání protilátek mezi jednotlivými rasami. Pokud uspějí, budete mít jednou vnuky s tváří 
zcela odlišnou od vaší, ale možná mentálně pokročilejší. Budeme volně cestovat. Kdoví, jaké děti se objeví.  

Q - Mám inteligentní dítě, devět let, nemáš nějakou neteř? 

Q – Můžeš něco napsat ve vaší řeči? 

A – Ano, ale již dlouho nepoužíváme psaní. Vše je mentálně. Naše záznamy a zprávy, včetně obrázků, se 
mentálně zapíší do databáze, která je k dispozici pro ty, kteří chtějí. Nemáme papír ani tužky po tisíce let. Máme 
fotografickou paměť a nikdy nezapomeneme, co jsme se naučili, takže nepotřebujeme písemné pokyny. Naše 
procesní systémy nepracují ‚bit – byte‘. Jsou biotechnologické. Pracují s mozkovými vlnami. Máme vyryté 
symboly na kusy a části, stejně jako pro výrobu datových materiálů a původu atd. Mohu psát v libovolném 
jazyce, abych mohl komunikovat s bytostmi, které se nevyvinuly. Tato mentální flexibilita používá stejný proces, 
který používám s tebou. Cokoli mi řekneš, vidím jako to, co je napsáno mozkovou vlnou translatoru. Pokud 
mluvíš chybně, budu mluvit chybně. Objekty si takto dokážeme sdělovat ve 3D a s programováním materiálu 
jsme schopní mít funkci výrobku funkcí definovanou při výrobě do kompaktního materiálu bez detailů. Ale jako 
příteli ti něco napíšu – náramek přenesl obrázek na papír světelným zábleskem za pomoci hlavního systému lodi.  

 
Jsi můj přítel. Naše galaxie jsou sestry. 

 

Q – Čím víc mluvíme, tím víc se za naši technologii stydím. 

A – Zkus si představit tank v době velkého Říma, nebo nukleární ponorku v 17. století. I kdyby ji ukradli, 
nezkopírují ji. A to je jen rozdíl několika století. Výhodou spojení s více rozvinutými rasami je neuvěřitelná 
rychlost dalšího vývoje.  

Q – To, co jsi napsal, by pro Portugalce vypadalo jinak? 

A – Pokud chceš napsat TY, zní to v každé řeči jinak. Nelze napsat něco univerzálně stejného. Některé slovo má 
mnoho významů podle všeobecného kontextu. Je obtížné sestavit slovník se všemi variantami. Pouze představa 
je univerzální. Ve všech variantách je psaní jazyka extrémně zastaralé. Jen pro ujasnění, všechny vaše řeči mají 
mimozemský původ. Všechny rasy, které jsou zde, byly přivedeny ke kolonizaci planety podle staré dohody 
humanoidní komunity z různých míst několika galaxií. Všechny přenesly na své potomky dědictví nezbytné pro 
rozvoj, přičemž hlavním bylo písmo. Každý z nich doufal, že jejich konkrétní rasa překoná ostatní v kolonizaci a 
poskytne jednotný jazyk celé planetě. Ale to nenastalo. Rasy se vyvíjely na regionální úrovni a Země má 
k unifikaci daleko. Toto čeká na novou Zemi v příštím století. Budete mluvit pouze jedním jazykem. Nebude to 
současný, ale syntéza několika z nich. 
Museli jsme pomáhat kosmické lodi s 307 členy posádky ze zpřátelené rasy, která havarovala pod ledem na 
severním pólu. Teď se opravuje na základně v Antarktidě, což je jediné místo na Zemi s podmínkami pro opravy 
kosmických lodí, pouze dva členové posádky zemřeli. Arkturiáni pomáhají při výzkumu oceánské vulkanické 
aktivity. Téměř každý, kdo pracuje na základně v Atlantském oceánu 2000 m hluboko je Arkturián. Na domovské 
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planetě mají velká města pod vodou. Jsou odborníky v oceánografii, biologii a geologii velkých oceánů a velkých 
hloubek. Přinesli do svých oceánů několik druhů delfínů – šedé, bílé, sviňuchy a velryby, aby jejich druh 
zachránili pro budoucí opětovné začlenění do již regenerovaného prostředí. Na severním pólu sbírají krill a další 
korýše. Někteří vědci si již uvědomují, že množství těchto savců ve vašich oceánech výrazně klesá. Celá základna 
musela být přesunuta na jiné místo, protože sopečná činnost se příliš blížila. Dalo nám to hodně práce, 
pracovalo na tom několik týmů a trvalo to mnoho dní. Přišel jsem oznámit, že se budeme vracet, ale jsme 
unaveni a bereme si pár dní dovolenou v naší kolonii. Měl bych se vrátit za 10 dní. 
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Q – Můj přítel pořídil mobilem záznam ET. Podívej 
se a řekni, jestli to není podvod. 

A – Ano, znám tuhle světle šedou rasu. Mají 
kolonie na Andromedě, Síriu a několik dalších 
kolonií. Jsou velmi mírumilovní. Nevím, který 
přesně je. Přibližně před rokem havarovali. Jeden 
z nich se ztratil. Tohle musí být on. Pracují na 
výzkumech v oceánech. Nekomunikují přímo, ale 
přes zařízení. Chudák. Pokud zjistíš, kde přesně je, 
pomůžeme mu vrátit se ke své komunitě.  

Q – Promiň, nejsem schopný říct, kde a jestli ještě 
žije. Podle zdroje byl převezen do severní Ameriky.  

Q – Máš víc informací o Nibiru? 

A – Nibiru a jeho planety zrychlují. Hodně to mění 
zemskou kůru, Venuši, Jupiter a Slunce. Pluto se 
hodně ohřálo vlivem gravitace a planeta se 
zapaluje. Vaši vědci a astronomové pozorují změny a vliv na orbity těchto planet. Vulkanická aktivita v Africe a 
Asii se značně zvýšila díky dosednutí desek a zvýšení tlaku na jádro Země. Stejně tak na západním pobřeží Pacifiu 
v ohňovém kruhu. Desky zrychlují svůj pohyb. Některé země poklesnou. Naše mapy jsou na základě gravitačních 
sil planety. Dynamicky je upravujeme podle změn. Kromě gravitačního efektu je váš solární systém blízko 
galaktického rovníku. Nibiru si taky bude při přechodu rovníku upravovat gravitaci. Představ si setrvačnost 
magnetického pole, jeho překreslování a znovunastavování v rámci celého reagujícího systému. Síly jsou 
obrovské a energie se rozpustí v mnoha fyzických následcích všech blízkých těles. Vaši vědci mohou mít vágní 
představu těchto dynamických interakcí, ale žádnou možnost je kvantifikovat, protože výkon jejich počítačů je 
stále příliš malý. Jejich patetický nápad bombardování horní atmosféry frekvencemi, netušíme proč, generuje 
obrovskou nestabilitu v magnetickém poli a vytváří oblasti bez ochrany před sluneční radiací. To krátkodobě 
vystaví severní pól radiaci a dramaticky oslabí ochrannou vrstvu. Také to ztěžuje práci našich lodí. Když přenáší 
tyto frekvence, musí rychle ztuhnout.  

Na Marsu již plně funkční reptiliánská komunita dýchá novou atmosféru. Několik teleskopů bylo umístěno na 
orbitu Marsu a pozoruje Zemi při průchodu Nibiru.  

Q. Mám obrázek Nibiru. Můžeš mi to potvrdit? 

 A – Ano. To je Nibiru jeho solární systém. Je přibližně 360 dní daleko od přiblížení k vaší orbitě. Loď, o které 
jsem se zmiňoval u Jupiteru, ve spolupráci s komunitou Galaktika 
provádí výpočty a simulace. Vše jsou to jen hypotézy. 
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Q – Mám obrázek z teleskopu. Co to je? 

A – Je to transportní loď, pravděpodobně ze systému Spica. 
Ale loď už nemusí existovat, protože obrázek je velmi starý, 
trvá dlouho, než ho vaše teleskopy zachytí.  

 

 

 

 

Q – Zajímáte se o atomovou elektrárnu poblíž Isle of 
Man? 

A – Jakékoli UFO u Barrow by měly být Plejádské, 
které dohlíží na neutralizaci atomových zbraní 
v regionu. Nemusíš se bát, pokut ji nemáš doma. 
Většinou jsou neviditelní, ale občas potřebují 
deionizovat trup a musí vypnout pole. Pokud jsou 
přiliš ionizované, potřebují obklopit vodní parou 
nebo jinými pevnými částicemi (litho-meteory). 

Q – Co je na fotce z měsíce? 

A – Na Měsíci je několik velmi starých podzemních 
základen postavených mnoha rasani, které zde byly. 
Některé z nich pře miliardou let.  

Na druhé fotce je důlní základna, která je stále 
aktivní. Vlastní ji sdružení ze souhvězdí žirafy 
(Camelopardalis). Provádí těžební práce pro mnoho 
ras. Mají těžební stroje, některé i větší než tyto.  

 

Tohle je loď antiků. Byla to velká transportní loď dávné rasy z Plejád. V době před více než miliardou let 
převážela materiál, především biologický ze Země na jejich planetu k vylepšení jejich postavení při bojích 
s dávnou rasou reptiliánů. Byly dominantními obchodníky ve vašem solárním systému. Měsíc byl svědkem 
mnoha bitev v dávných dobách. Můžete tu vykopat množství podobných věcí. Bohužel i Andromeda, podobně 
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jako další rasy se tenkrát podílela na mnoha válkách. Dnes jsme schopni se dohodnout, ale v minulosti 
nedostatky lídrů ústily v mnohé konflikty.  

 

Tato věž má na výšku 20 km, 5 km poloměr. Patří rase Camelopardalis a je to transportní brána. Druhá je na 
Iapalos u Saturnu.  

 

 

 

 

Máš hodně fotek. Úžasné, máš i fotku naší lodě. Musel to být 
omyl, ale je to milé. Loď je asi 50 let stará. Excelentní loď. Velmi 
bezpečná a spolehlivá. Máme jich stovky mezi koloniemi. 
Obvykle není takto otevřená. Otevírá se díky stěně z flexiskla při 
pomalém letu, pozorování a navigaci. Toto 
foto bylo pořízeno při pozorovací rychlosti  

 

 

Naše nejnovější 
servisní loď 
s velmi 
pokročilou 
umělou 
inteligencí. Loď 
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je ve službě 10 let. Světla 
jsou pulzní 
protoplazmatická energie, 
která vytváří potenciální 
rozdíly v magnetickém 
poli, umožňující 

pohybovat se podle navigačního systému. 
Čím více světla, tím více energie do 
nahrávání dat. Pokud nejsou světla vidět, 
loď pouze levituje při nízké rychlosti proti 
gravitaci. Největší rozdíl mezi nimi, když se 
nová loď naučí nové informace, 
automaticky se rozšíří mezi ostatní lodě. 
Sdílejí stejnou databázy v reálném čase. 
Mateřská loď se zvládne postarat o 150 
takových lodí. Děkuji, fotky si dám na 
prominentní místo. 
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Q – Proč vstupujete do sladkovodních jezer a nádrží? 

A – Od dob dávných Mayů měly některé základny v různých oblastech vstupy v jezerech v různých oblastech. Ale 
byly uzavřeny po technologickém vývoji lidí. Dnes jsou podmořské základny v oceánech. Když lodě klesají do 
sladkovodních jezer, deionizují se a čerpají vodu pro obecnou spotřebu na lodi. V oblastech s velkým pohybem 
letadel tu mohou parkovat pro odpočinek posádky s minimální šancí na vyrušení. Člověk je téměř všude, a pokud 
se operace blíží městským centrům, jsou jezera klidná místa pro přistání. Některá pole neviditelných technologií 
používají různé techniky, vytváří teplo, a pokud by přistála v poli, rostliny by uvařila, vypálila by stopy a ptáci by 
po kontaktu s polem umřeli v šoku 

Q – Situace na mořském dně?  

A - Teplo vznikající zvýšenou vulkanickou aktivitou významně mění teplotu oceánských proudů. Měla by již 
způsobovat nežádoucí účinky na vaše regionální klima a urychlit odledňování pólů. Atlantik i Tichomoří se ohřívá, 
což zvyšuje odpařování a následně mění atmosféru po celém světě. V současnosti je aktivita zvýšená o 32% v 
porovnání s loňským rokem. Očekáváme, že zůstaneme stabilní až do března příštího roku.  

Jen pro informaci, s překladačem jazyků byste zjistili, že na planetě jsou další významně vyspělé bytosti. Delfíni a 
sviňuchy jsou také pokročilé formy, inteligentní, klidní a bezelstní. Zpřístupnili jsme jejich regionální dialekty pro 
Arkturiány. Pomohli s množstvím relevantních informaci pro oceánský výzkum a ví, že někteří z nich byli 
přesunuti z planety pro jejich vlastní ochranu 

Q – Kdo byl na Zemi první? Vejce, nebo slepice? 

A – Nikdo se neobjevil první. Byla to jen adaptace, kontinuální vývoj. Ptáci vzešli z plazů. Když žili ve vodě, kde 
plazi začali vývoj, nebylo nutné vejce, stačila gelová placenta, která se rozplynula ve vodě. Po přesunu na souš se 
dlouho vraceli naklást do vody jejich potomky. Některé druhy začaly vytvářet tvrdé obaly pro vývoj v písku a na 



31 
 

souši. Dnes žijí příklady všech stupňů plazů, Placenty pokryté tvrdým vápníkem chránili před napadením 
hmyzem, z něhož vyvstaly kalcifikované vaječné skořápky. 

Q – 10 nejzáhadnější historických artefaktů? 

A – Nemáme všechny informace o artefaktech na Zemi. Jsou miliony planet s mnoha detaily historie. 

Grooved metal spheres (2,8 mld. let) - Kuličky jsou velmi podobné značkovačům minerálů, které používali dávní 
horníci. Civilizace Camelopardalis je extrémně stará. Těží v několika solárních systémech. Kuličky hojně používali 
k označování využitelných rezerv zkoumaných na planetách. Existují mnoho miliard let, kdy po zběžném 
průzkumu sondy díky programování vydávají frekvenci signálů, aby mohly být později nalezeny vyhledávacím 
systémem, kdyby se tato těžba uskutečnila. Pokud mají staré značky, nechali je tu jejich nálezci. Sklad se nachází 
ve vaší sluneční soustavě na Saturnově měsíci Iapetus.  

Dropa Stone (10.000 př.nl) - 

Určité množství těchto kamenů umístěné na jedné ose v určité vzdálenosti zesiluje kosmickou energii, která by 
mohla být použita k odeslání tísňového signálu před tisíci lety. Po tisíce let se používají programované kamenné 
monolity jako konstantní signální emitor pro prostorovou navigaci. Ztroskotané lodě z vesmíru, které neměly 
programovací schopnosti, pravděpodobně ztratily podstatný systém lodi. Možná se pokoušeli vybudovat několik 
anténních zesilovačů, které by udržely bod absorpce energie, který by mohl být zachycen nějakou záchrannou 
jednotkou. Pravděpodobně používali přenosnou jednotku nízkoenergetického laseru pro řezání a vytváření 
disků. To lze analyzovat, protože musí mít stopy vysoké teploty. V tomto kontextu musely staré civilizace 
vytvořit své vlastní imitace jako symbol kontaktu z vnějšku.. nejvhodnější vysvětlení, které mohu dát. Pro tyto 
antény byla rezonance způsob, jak nouzově odeslat signal EPIRB. Zoufalý pokus o záchranu.  

Ica stone 

 Nemám záznamy o tomto typu artefaktu, počkat, našel jsem nějaké 
informace. Tyto rytiny jsou nesmírně staré. Inkové je považují je za 
pozůstatky svých předků. Kresby dinosaurů s humanoidy jsou důkazem 
stáří artefaktů 

Mechanismus Antykythera – žádný záznam, vypadá jako nějaký 
mechanický časový ukazatel postavený zkušeným mechanikem z vašich 
starodávných časů.  

Bagdátské baterie - Tyto baterie byly představeny před přibližně čtyřmi 
tisíci lety ve starověkém Egyptě rasou z Andromedy, která pomáhala s pyramidami. Se všemi pyramidami 
pomáhali lidé ze systému Atoun v Adromedě. Začalo to jako žert, bohové vytvořili primitivní ionizátor s malou 
destičkou ze zinku a mědi, trubičkou z hořčíku a troškou vody řekli faraonovi, aby do nádoby močil sedm dní. Po 
sedmi dnech přinesli jedno z plazmidových vláken, a to se mezi dvěma výstupy ionizátoru rozsvítilo, jako kouzlo. 
Bylo to chladné světlo, které se nezahřívá, ale na tehdejší standardy osvětlovalo dostatečně. Faraóni začali 
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používat kyselinu sírovou nebo ocet. Po poslední generaci 
egyptské elity byla plazmová vlákna uložena jako největší 
poklad, který dali bohové. Světlo z hvězd.  

Coso artefakt (500 tis. Let) - Starý vysokonapěťový izolátor, 
který byl použit ve starém systému výroby energie pro 
gravitační pohony. Na každé cívce generátoru pole jich bylo 4-
6. Zůstal tu nějaké opravě k osmické lodi. Podle typu 

konstrukce vypadá jako velmi stará reptiloidní izolační 
jednotka. Fantastický archeologický nález.  

 

Modely letadel - Tyto artefakty ukazují, že starověké 
kosmické lodě byly běžné. Velmi stará malá kosmická loď 
(miliony let), používala proudové trysky. Podobné 
používáte dnes. Jsou mnohem lehčí než staré magnetické 
navigační jednotky, které byly velké a těžké. Byly jako vaše 
dnešní letadla a helikoptéry. Byly shromažďovány 
mateřskými loděmi poblíž země. Hodně jich najdete na 
Měsíci.  

 

 

Kamenné koule v Kosarice 

Evidentně byly odstraněny z jejich původních umístění. Původně sloužily jako přesné modely solární soustavy 
s havními souhvězdími, včetně proporcionality planet. Byly zde umístěny Plejáďany jako památník / dar, když tu 
ještě nebyla žádná vegetace. Shora jsou perfektně vidět. 

Ruka v kameni (období křídy – 100 mil. Let) 

Q – Měl jsi štěstí, žes to našel. Něco jako 
„..byl jsem tu“. Dokazuje to, že Země byla 
navštěvována a zkoumána po celé miliardy 
let. Je přirozené najít stopy.  

Když zde začal zvířecí život, sloužila planeta 
po mnoho miliard let k lovu pro několik 
civilizací. V loveckých sezónách se odvážely 
tisíce tun masa z velkých plazů. Kempingové 
potřeby byly na planetě bez obav 
zanechány. Jste velmi noví obyvatelé tohoto 
území, kteří prohlašují, že je vaším 
majetkem. 
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19  

Q – Mnoho filmů o vesmírné invazi. Je to příprava? 

A - Produkce vždy hledají zábavu, která podněcuje váš instinkt přežití. Pokud by vás nějaká cizí rasa chtěla 
napadnout, nebyli byste naživu dost dlouho, abyste sledovali jejich příchod. Nemůže se to stát, jste dnes pod 
záštitou zákonů několika galaktických komunit po celém vesmíru. Naše lodě jsou považovány za jedny 
z nejrychlejších, V útočné rychlosti proletí okolo planety za 90 sekund. Mléčná dráha je několik sdružení 
slunečních soustav, které mají pravomoce ve vztahu k velkým loďstvům, a v případě konfliktu jsou k dispozici 
během několika minut. Vzhledem k velkému pohybu kosmických lodí v této oblasti by se nikdo neodvážil 
napadnout zemi. Filmy mohou být určeny k simulaci invaze pomocí stávajících zařízení ve vašem vládním 
arzenálu (letecké lasery, sonické zbraně na vypnutí parasympatického systému, halucinogenní chemické zbraně, 
jako vizuální efekt mohou počítat s reptiliánskými loděmi. Ale jen jako vizuální efekt, protože jinak by plazi byli 
zastaveni naším či plejádským hlídkovým plavidlem. Neměli by proti nám šanci. Nejsou nebezpečím pro integritu 
jakékoli planety, jsou považováni za něco jako 
‚zloděj slepic‘. Dejte si pozor na záměry vaší 
vlády.  

Q – Na fotkách z vesmíru jsem našel 27 
dopravních kosmických lodí, podle všeho ze 
systém Spica. Mnoho z nich zjevně rozbitých, 
nebo poničených, ostatní vypadají, že jsou v 
provozu. Co jsou to a proč tam jsou.  

A - Existuje mnoho stovek velkých dopravních 
kosmických lodí opuštěných ve vesmíru jako 
staré lodě, které se potulují samy, bez posádky. 
V minulosti došlo k mnoha válkám, mluvíme o 
miliardách let. K přerušení zásobování byly lodě 
často napadány, vyrabovány a opuštěny. Také je 
napadali piráti, kteří využili konfliktů mezi 
planetami, aby je ukradli. Hodně se jich stáje 
používá, protože ne všechny dodavky vyžadují 
instalaci transportních bran. Existují miliony planet a miliony obchodních sběrných míst. Tyto lodě jsou jako vaše 
vlaky, mají několik oddělených sekcí. Můžete si je pronajmout.  

Vesmír není vždy bezpečné místo. Měli jsme tento týden útok na zemědělskou planetu ve vzdáleném solárním 
systému Andromedy. Skupina insektoidních lodí s nimi nedokázala uzavřít novou smlouvu a napadla je. Teď jsou 
obsazeni komunitou Galaktika. Problémy vždy budou existovat, musíme se s nimi vypořádat. Některé přepravní 
lodě na fotkách jsou funkční, některé rozbité a některé již nemusí existovat. Světlu chvíli trvá, než dorazí k 
vašemu dalekohledu. 

Q – Z moře se vynořují barevná světla, zformují se na jednom místě a zmizí. Co jsou žač? 

A - Jedná se o sondy, které jsou distribuovány ve stovkách. Po prozkoumání oblasti a dokončení mise odcházejí a 
čekají na teleport na své původní jednotky. Každý tým odpovědný za určitý počet sond má za 
cíl je shromáždit. Někdy se některá odtrhně, aby vyrušila pozornost pozorovatele. 
Energetický rozsah mokré sondy může generovat různá spektra barev. Suchá odráží celé 
spektrum a stává se bílou, nebo stříbrnou.  

Q – Solway spaceman? 

A - Podle obleku je to Plejáďan. Dlouho se zabývají kontrolou vojenských aktivit na vaší 
planetě. Oblek se používá mimo kosmickou loď. Normálně odráží a pohlcuje světlo a zůstává 
bez povšimnutí. Film mohl zachytit frekvence, které ho zaregistrovaly. Dnes už by měl být 
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tento detail odstraněn. Nemám ponětí, co tam dělá. Loď byla pravděpodobně zaparkovaná vedle toho místa, v 
oblasti neviditelnosti. 

 Q – Prestižní, 80-ti letý armádní vysloužilec tvrdí, že Annunaki jsou stále na Nibiru.  

A - Annunaki se nacházejí v nových koloniích jiných slunečních soustav. Pokud byste byli geneticky manipulováni 
jedinou rasou, neměli byste tolik etnických skupin a kultur. Kolonizace Země byla výsledkem tažení civilizací. 
Jako rádoby ‚Skuteční vlastníci‘ Země se reptiliání a greys snaží manipulovat vaší vládou, což nemá význam, 
pokud s jejich dohodami nebudete souhlasit. V auře planety se odráží sny a minulost vás i všech ostatních a to 
vede k nedorozuměním ohledně reality. Zatím nejsou vaše mozky plně vzhůru. 

Q – Vysloužilec řekl, že většina šedých jsou biologičtí androidi a nemají žádnou duši.  

A - Existují rasy, které jsou dnes reprodukovány pouze uměle, jako je vaše inseminace ve zkumavkách. To je 
běžný postup. To neznamená, že nejsou skutečnými bytostmi. Biomechanický robot je úplně jiná věc. Všichni 
Greys a další rasy tady jsou živé bytosti. Toto agresivní a nebezpečné tvrzení by mohlo vyvolat pocit 
ospravedlnění za zabíjení živých bytostí, protože jsou jiné.  

Q – Někteří vědci, včetně NASA, zesměšňují informace o systému Nibiru s tím, že má příliš eliptickou dráhu na 
to, aby existoval.  

A - Pokud provedete výpočty založené na Slunci jako ohnisku pro gravitační systém, jsou naprosto správné. Ví, že 
to tak není. Oběžné dráhy systému Nibiru jsou udržovány systémem, který by se dal nazvat binárním sluncem na 
jedné straně eliptické oběžné dráhy a malou černou dírou na druhé straně. Vědí o existenci malé černé díry s 
gravitační silou 1,2 krát větší než Slunce, kolem níž se systém Nibiru otáčí na druhém konci své dráhy. Je to velmi 
stabilní systém. Po několika miliónech let se černá díra oslabí natolik, že nechá systém projít tangenciálně a 
ztratí se vesmíru. Vědci ví, o čem mluvím, ale popírají to. Vaše vláda by nedokázala vydržet tlaky a předvídat 
chaos. Máte informace, které byly potřebné k pochopení stabilních oběžných drah systému Nibiru.  

Q – V Adenském zálivu poblíž Jemenu prý je funkční hvězdná brána pro kosmické lodě. 

A - Existuje mnoho portálů generovaných velkými mateřskými loděmi, které mohou pracovat vzdáleně na 
místech určených časem mise. Jedná se o techniku poslední generace, která otevřela několik hvězdných bran na 
krátké časové období na různých místech planety. Existují velmi velké mateřské lodě, které by mohly ovlivnit 
rovnováhu systému, který je již sám nestabilní a vzdálené portály jsou způsob, jak se vyhnout přímému 
kontaktu. Dokáží rychleji a jednodušeji přenášet mnoho lodí v dané oblasti, aniž by se museli nořit z atmosféry. 
Portály jsou pro člověka neškodné, slouží pouze k přenosu kosmické lodi se správnými podpisy. 

 

20 (2011) 

Q – Geografické póly se již obrací, zdá se, že Slunce a Měsíc jsou v poslední době úplně mimo pozici. 

A - To jsou dvě odlišné věci. Obracení polarity magnetických polí je způsobeno průchodem planet sluneční 
soustavy do dolní polokoule galaktické roviny, změna úhlu osy rotace Země po vstupu systému Nibiru odkazuje 
k viditelné pozici Slunce, Měsíce a jiných nebeských těles. Čím vyšší přiblížení, tím větší tektonický pohyb. 
Nevyváženost hmotnosti zemské kůry způsobí, že osa otáčení vyhledá polohu, která vyrovnává díru s ohledem 
na gravitační síly. Osa Země získá konečnou pozici až po průchodu systému Nibiru. Než se to stane, bude Země 
extrémně nestabilní. Bude se stále více stabilizovat na novém referenčním bodu s ohledem na Slunce, který se 
od současného stavu bude lišit. Rovníková oblast planety může být Antarktida, existuje spousta variant, které lze 
vypočítat. Závisí na tektonickém pohybu, to je téměř úplně nepřehledné.  
Máme přesný průzkum všeho, co se děje, ale bude to záviset na četných interakcích sil při průchodu systému 
Nibiru. Může dojít ke ztrátě některých jeho planet, což zcela změní výpočet. Stane se extrémně nestabilní. 
Představte si těžkou kouli, která se otáčí v prostoru propíchnutá tyčí, která představuje výsledný vektor 
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gravitačních sil. Pokud zatřesete jedním z konců tyče, ztratí koule rovnováhu a začne se otáčet okolo své osy 
otáčení. Systém Nibiru nyní máchá dolním koncem tyče a po překlopení vlastní orbity bude to samé s opačným 
koncem. Až projde, otočí se kolem Slunce, a učiní totéž v opačném směru a po určité době se systém stabilizuje. 
Osu Země bude určovat koncentrace hmoty na povrchu, tj. její hustota a objem. Pokud vesmírná tělesa rotují 
mezi gravitačními silami, je největší koncentrace hmoty v rovníkové oblasti. V konkrétním případě Země je 
velkým faktorem velký Měsíc, který pomáhá vyrovnávat rychlost a ovlivňuje rovnováhu pohybem velkého 
množství vody. V konečné pozici vaší osy bude mít vliv rozložení vody po tektonických pohybech. To je jen část 
exponovaných proměnných. Je to obrovská rovnice. 

Q – Můžeme sdílet informace s NASA? 

A – NASA má mnohem více znalostí o technologických podrobnostech než si dokážete si představit. Nemůžeme 
zahájit debatu o technologii, pokud Země není považována za vhodnou společnost pro určitý vývoj. Ani 
reptiliáni, kteří chtějí sdílet planetu, nemusí poskytovat takové technologie, které povedou vaši vládu k pádu. 
Vytvářejí závislost na technologii, ale chytrým způsobem, abychom nepadli na škody komunitě Galactica. Vaše 
vlády jsou extrémně zkorumpované a elitářské. Již mají několik technologií, které by mohly napomoci úrovni 
rozvoje vašich lidí o stovky let v oblasti ložisek surovin, ale nezamýšlí je použít v tomto kontextu. Hlídáme jejich 
záměry. Věříme, že chtějí být po všech očekávaných událostech jako spasitelé nové společnosti a vytvářet novou 
společnost bez dnešních omezení. 

Q – Je film o pitvě mimozemšťana před 50-ti lety pravdivý? 

A – Ano. Je to skutečné. Tyto bytosti jsou humanoidi. Žijí v koloniích na planetách obíhajících Rigel Centaurus. 
Naši blízcí sousedé. Nejsou šediví, mají fyzickou stavbu spíše jako plejáďané, mimozemšťané a my. Nemají vlasy 
a ochlupení, jsou menší a jsou stále na výzkumu na Zemi. Měli dvě nehody katalogizované před nějakou dobou. 
Bez přeživších. Podle fotografie to vypadá jako žena, která zemřela při druhé nehodě bez přesné příčiny 
v severní Americe. První nehoda byla na karibském ostrově Martinique v roce 1902 při vulkanické aktivitě. Jsou 
pokročilá rasa. Zaměřují se na vědu, zvláště na planetární archeologii. 

Q – Z čeho máte těla? 

A - Všichni humanoidi a plazi mají velmi podobné složení. Přibližně 60 procent je voda, poměry se mění v 
závislosti na prostředí každé planety. V průměru máme přibližně 60% vodíku, 26% kyslíku, 10% uhlíku 1,9% 
dusíku, 0,4% vápníku, 0,25% fosforu, 0,1% draslíku, 1,35% dalších minerálů. 

 

Q – Složení jiných ET? 

A - -Existují různé formy života přizpůsobené velmi nepříznivým podmínkám, nízké a vysoké teploty, extrémně 
vysoké tlaky, jedovatá prostředí, zvířata a rostliny. Existuje mnoho kombinací. Miliardy mikro a makroorganismů, 
které mají to, co vy nazýváte genetický kód, zcela přizpůsobený jiným chemickým složením. Pokud tělo nemůže 
nalézt vápník pro svou strukturu, přizpůsobí se tomu, co existuje v životním prostředí, jako krystaly a další 
minerály, oxid křemičitý a někdy i kovové částice. Existuje také mnoho entit, které využívají energii a plazmu o 
vysoké hustotě pro vytváření a rozvoj svých struktur. Tyto struktury mohou přivádět fotony a jiné iontové 
částice, aby fyzicky rostly na místech, kde není k dispozici nic, jako otevřený vesmír.  

Q – Ví to NASA, pomáhá ET? 

A - NASA a vaše vláda již dávno obdržela spoustu mimozemských technologií, konvertorů volné energie 
založených na dusíku, programovacích technologií, molekulárních formy života s adaptativním kódem na 
likvidaci odpadů, syntetické životní formy se standardy humanoidů, kteří mohou metabolizovat organický 

materiál na minerály a mnoho další. Tyto věci byly získány re-inženýringem a zařízeními zabavenými z 
havarovaných kosmických lodí. Ostatní technologie byly vyměněny za biologický materiál, podzemní operační 
základny pro plazy a jejich greys (mám na mysli konkrétní rasy šedých, jako na zemi jsou dobří, a špatní). 



36 
 

Q – Náhlá úmrtí ptáků a ryb? 

A - Potravní řetězce jsou chemicky manipulovány vaší vládou od chvíle, kdy začali sprejovat atmosféru. Ptáci a 
ryby jsou první, kdo pocítí účinky napadení nano částicemi. Zhoršení potravin je způsob, jak udržet lidi závislé na 
vládě. Pokud nebudete mít co jíst, nevyhnutelně budete muset jít do oblastí, které vaše vlády předem určí, a 
poté klasický koncentrační tábor. Zabránit tomu mohou přirozené procesy přeskupení planety. Proběhne čistění 
a příprava celých regionů a kontinentů na nový kontext. Vědí o tom, ale očekávají, že příroda bude benevolentní 
v některých pro ně zásadních oblastech. Měli byste být připraveni. Pokud by se po zviditelnění Nibiru začala 
rozpadat vláda, přijali by drastická opatření. 

Q – Jaký je teď pohyb ET? 

A – Jenom registrovaných lodí tento týden 320. Lunární základna je extrémně vytížená. Země je planeta, která je 
důležitá pro mnoho ras z důvodu bohaté biodiverzity. Obrovský měsíc a o vzdálenost od Slunce dělají ze Země 
ráj, který je základnou pro velké množství hvězdných kolonizačních projektů. Nikdo nic nemůže udělat 

s přírodními procesy, ale každý chce vidět, co se stane a je-li možné spolupracovat, aby neskončila jako neplodné 
místo. Většina vaší biologické rozmanitosti byla přenesena na velké množství planet podle charakteristik má 
každá z nich pár druhů. Z planety odešlo 182 planetárních stájí. Budou vráceny při novém začátku.  

21 (2011) 

Q – Je možné předvídat tsunami. Nad vlnou tsunami u Fukushimi prý létaly neidentifikovatelné koule.  

A – Není možné předvídat tento typ stresové tektonické reakce. Malá ukázka toho, co se může stát kolem 
Tichomořského ohňového kruhu. Podmořskou vulkanickou činnost jsme pozorně sledovali a zaznamenali jsme 
zemětřesení a následnou šokovou vlnu, která způsobila tsunami. Sondy, které prolétaly po celé oblasti, byly z 
jiné jednotky naší flotily. Můžeme jen pozorovat, máme pevný příkaz nevstupovat do přímého kontaktu s lidmi. 
Pokud by došlo k celosvětové katastrofě, jsem si jistý, že obdržíme příkazy jednat. Máme čtyři jednotky, které 
pokrývají tuto oblast s několika dalšími loděmi Arcturianů. Moje loď je v místě nazvaném Tokelau, které odráží 
příznaky stresu pro analýzu tektonické aktivity mezi deskami. V jižním Atlantiku jsou také velké tektonické 
pohyby tím, že oslabuje magnetické pole v oblasti. Vulkanické aktivity se exponenciálně zvyšují. Základna 
Arcturianů v Atlantiku má pohotovost. Velký pohyb vědců v Antarktidě naznačuje naléhavost události. 

Q – Víte o úniku záření z jaderných elektráren v Japonsku? 

A - Úniky jsou stále malé, čekáme, zda Japonci dokáží zabránit nejhoršímu. Pokud se jádro roztaví, můžeme to 
neutralizovat, když dostaneme souhlas. Existují techniky tunelování energetických polí, které udrží energie 
uvnitř. Existují pole mimo fyzické možnosti na vaší současné planetě. Mohou se sem dostat, ale nevznikají tu. Při 
použití špinavé energie se musí udržovat přinejmenším řídicí a bezpečnostní systémy. Pokud by se únik zvýšil, 
mohl by způsobit biologickou nerovnováhu celého regionu, včetně západního pobřeží Severní Ameriky. Ale úniky 
nejsou největší hrozbou. Pokud by se části Japonska ponořily, tyto elektrárny se ponoří také.  

Q – Výsledek pozorování současné aktivity? 

A – V severní Americe a Asii dojde k zásadním změnám území pohybem tektonických desek. Nelze tomu 
zabránit. To bude mít vliv na planetu jako celek. Ekonomika planety se také zhroutí. Vláda o tom ví. Jsou 
připraveni zvládnout katastrofu svým způsobem. Drastické snižování světové populace začne v Asii a severní 
Americe, což způsobí kaskádové události po celém světě. Žádné místo není v bezpečí při přeuspořádávání 
planety. Dá se to odložit, ale planeta se bude muset stabilizovat během roku 2013. Udržujte si vysoké frekvence 
a nevěřte vládě. 
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Q – Akce proti vypálené střele na letecké základně 
Vandenberg? 

A - Jedná se o plejádskou sondu, extrémně rychlá, může 
dokonce vypnout jaderné hlavice a navigační systémy. 
Vypuštěná raketa je pro naše normy velmi pomalá. Sonda 
může dosáhnout rychlosti 160 km/sec . Plejáďané jsou 
odpovědní za deaktivaci takových zbraní po celém světě.  

 

Q – Co je na fotce. Proč to nelze rozeznat? 

A – Kosmická loď míjí vaší letadlo rychlostí 
mnohem větší než je rychlost závěrky kamery z 
vašeho satelitu. Zaznamenává pouze stopu průchodu. Tato 
loď musí cestovat rychlostí vyšší než 8000 km/sec. za 
hodinu, která je pro něj pomalá, ale příliš rychlá pro 
kameru.  

Q – Sprejovaná obloha, dá se to eliminovat?  
 
A – Vidíme mnoho takových oblastí. Trvá několik měsíců, 
než je to deštěm sraženo na zem. Bohužel všechno, co 
spadne na zem, může být absorbováno rostlinami a zvířaty. 
Nechápeme, jak můžete být tak apatičtí vůči útokům na vaši přírodu. Většinou jste dobří, ale volíte si špatné 
vůdce. Dělají si, co chtějí.  

Q – Kometa Elenin? 

A - Elenin je fragment, který předchází Nibiru o pár dní. Je výsledkem kolize jedné z planet Nibiru s měsícem 
Jupitera při posledním průchodu. Nibiru po sluneční soustavě po kolizi jedné z jeho planet. Je to tvrdé železné 
jádro planety, které se srazilo zhruba před 3600 lety. Toto jádro bylo odhozeno k oběžné dráze Slunce a tak 
začalo stejnou elipsovitou oběžnou dráhu s Nibiru. Při každém průchodu planety změní svůj úhel trajektorie v 
závislosti na svém relativním postavení. Ve srovnání s hmotností Nibiru nemá význam. Během září (2011) projde 
Nibiru 63 mil. km od Země, nejhorší to bude v říjnu (35 mil. km), kdy překročí galaktický rovník. Nibiru se bude 
během tohoto roku ukazovat jako druhé slunce. Systém Nibiru je čtyřikrát větší než planeta Jupiter. Nemá 
možnost zasáhnout planetu Zemi, ale dokončí přeuspořádání tektonických desek. Není součástí stávající 
rovnováhy systému, destabilizuje celý sluneční systém. Po přestavění bude mít Země definovaný svůj 
geografický pól na dalších 3600 let. Toto je obecný scénář, který máme.  

22 

Q – Budovy na Měsíci? 

A - Na Měsíci jsou velké budovy. Lunární základny používá několik společností, včetně reptiliánů. Jsou tu velké 
dílny a laboratoře pro aklamace rostlin a zvířat, stejně jako další suroviny. Pracuje tu mnoho ras. Byl jsem na 
několika, stejně jako můj přítel Arkturián. Nevydává světlo, protože má energetické pole.  
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Q – Obrovské víry v Atlantiku? 

A - Anomální chování oceánů je způsobeno velkými změnami v sílách působících na teplotu a magnetický tlak. S 
velkou aktivitou na okrajích všech tektonických desek se v některých oblastech neuspořádaně mění proudy, což 
ovlivňuje regionální klima a vytvoří řetězovou reakci. Oblast nízkého magnetického tlaku v jižním Atlantiku je tak 
výrazná, že způsobuje silové reakce, jako je tato, protože se magnetický rovník přesunul. Vír se otáčí v opačném 
směru, což ukazuje na magnetický obrat planety, který již probíhá. 

 Q – Jak je na tom Pacifik?  

A - Australská deska začala reagovat na tlak. Nový Zéland musí podstoupit velký nárůst aktivity. Japonsko je na 
pokraji zásadních problémů s vulkanickou činností kvůli zvýšené aktivitě v Asii. Vracíme se k pravidelným 
aktivitám v jižním Atlantiku mezi ostrovem Tristan da Cunha a Trinidadem, poblíž základny Arcturianů. Země 
byla původně o velikosti Marsu, když byl žhavý Mars přirozeně menší než. Země roste kvůli vyrovnávání 
vnitřního tlaku s vnější ochlazenou kůrou. Tento růst způsobuje pohyby tektonických desek, které pokračují 
v rozestupování. Zvýšení částic slunečního záření snižuje magnetické pole ochrany země a Země roste rychleji. 
To způsobuje kataklyzma. Toto se bude dít do roku 2013. Hlavní efekt Nibiru bude přinutit nejmasivnější desky 
k většímu pohybu než ostatní. Přílivové vlny pak zametou kolem zeměkoule. Bude to konec procesu čištění 
planety, která se připravuje na nový věk.  

 O- Radioaktivní únik v Japonsku? 

A – Zdá se být pod kontrolou. Ale v oblastech, kde je podloží podkopáno zemětřesením, by měly být elektrárny 
vyřazeny z provozu a její jádro zabetonováno, aby se zabránilo dalšímu poškození, a to nejen v Japonsku. To 
nejhorší by bylo, pokud by se některá ponořila. Z našeho pohledu by bylo nejvhodnější vyřadit všechny jaderné 
elektrárny v regionu, ale to je na rozhodnutí japonské vlády.  

Q – Nibiru? 

A – Pokud vláda úmyslně uvolní informace, prostě nevysvětluje přesně to, na co odkazují.  

Q – Mayové dali konec kalendáře na 21. prosince 2012. Není tu Nibiru příliš brzy? 

A – Mayové nemysleli Nibiru, ale vyrovnání se středem Mléčné dráhy. Pokud přijímací anténu na střeše srovnáte 
se satelitem, máte plný signál. Představte si, jak se vyrovná Slunce a Země s centrem galaxie, která je 
generátorem silné energie. Všechno společně vyvážené obrátí jádro zemského magnetu. Na tyto informace se 
ptali Mayové. Sumerové se ptali na Nibiru, protože se zde v jejich době vyskytovali. Pak bylo zaznamenáno, že 
průchod Nibiru je další shoda okolností. Kontext konce věku. 21. prosince 2012 je vroucí kotel, pod kterým se 
nyní zatápí. 

Q – Proč nemáte povoleno nám pomoci změnit svět správným směrem? 

A - Jste součástí civilizace, která se sama vyvinula, aby byla připravená. Musí růst na svých vlastních kořenech. 
Nemůžeme zastavit vaše lekce. Je to těžké pochopit, protože instinkt přežití mluví hlasitěji. K tomu, aby vás bylo 
možné považovat konsolidovanou rasu, musíte najít vlastní způsoby, jak to udělat, které musí pocházet zevnitř, z 
vašeho svědomí do vaší aury. Můžeme pomoci společnosti, která zůstává, aby se vešla do nového kontextu. Ale 
teprve po změně frekvence planety. Nemusíte mít obavy. Všechno je předurčeno univerzálními zákony. 

23  

Q – HAARP? 

A – Primárně mají tyto pokusy zatřást 
magnetickým polem. Způsobují dezorientaci v 
družicovém vysílání a otvory v magnetosféře. 
Spálí určitý cíl v oblasti pomocí slunce. 
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V oblasti oceánů může produkovat páru a vyvolat tak déšť v určité oblasti. Tento typ přístroje nemůže způsobit 
zemětřesení a tektonický pohyb. 

Q – Paa Tal civilizace z jiné dimenze? Nazývají se zakladatelé. 

A - Nikdy jsme o nich neslyšeli. Nepůsobí zde žádné rasy z jiných dimenzí. Možná někdo snil o této možnosti. 
Nechápu, že lidé trvají na teoriích o jiných dimenzí ch vzájemně interagujících. Zakladatelé třetí dimenze, 
neexistují. Jsou techniky neviditelnosti, které mohou být zaměněné s něčím z jiné dimenze, stejně jako 
generátory neviditelných polí pro kosmickou loď, existují i obleky, které dělají stejný efekt. Vytváří pole přibližně 
10 cm. Existují také sofistikované techniky na holografické projekce podle vašich standardů. Energie je tak hustá, 
že můžete cítit dotek. V paralelních vesmírech můžete mít dimenze odlišné od naší reality. Ale neinteragujete 
spolu. S námi jste ve stejné dimenzi, jen jsme nejméně 5000 let před vámi. Pokud je to druh víry, respektuji to.  

Q – Kosmické lodě ze Siria B zapojené v chemtrails? 

A - Ne, pouze vaše letadla. Reptiliánská rasa, která žije v koloniích na Siriusu je tichá rasa. Ta jednající s vaší 
vládou pochází z regionu Scutum-Centaurus v Mléčné dráze. Civilizace od Siriuse s tím nemá co dělat.  

Q – Galaktická federace světla?  

A – Neznám tuto organizaci, nevěřím v její existenci nebo její dobré záměry. Žádný člen komunity Galactica 
nemá potenciál zasahovat do tohoto procesu se sliby o spasení. Nejsou pro to žádné pokyny. Přerozdělování 
bytostí závisí na individuální úrovni frekvence. Zastavení procesu by spíše brzdilo, než pomohlo. Bude těžké v 
současné fázi vývoje pozemských lidí to pochopit. Mohlo by to být paliativní, to by zpozdilo rozvoj pozemšťanů 
jako rasy nejméně o 100 let. Tato organizace řádně neinformuje o možnostech nebo nerozumíš něco správně. 

Máte-li další relevantní informace, jako je typ lodi, odkud jsou, řekněte mi to, jinak tu někdo zneužívá dobrou 
víru. 

Q –Yellowstone? 

A - Nemůžu být apokalyptický, ale je to jen otázka času. Pokud se v Pacifiku stále zvyšuje sopečná aktivita, 
nebude to trvat dlouho. Pokud aktivita začne na západním pobřeží, bude nějaký čas na evakuaci oblasti poblíž 
Yellowstone. Pokud budou k dispozici nové informace, řeknu to.  

Q – Evropa a Afrika? 

A – V Evropě a na Islandu bude záležet na aktivitě centrálního Atlantiku a severoamerické desky, u které se 
předpokládá, že se bude pohybovat na západ. Značně se zvýšila aktivita a tektonické pohyby v Africe, které 
způsobily mnoho propadlin nebo trhlin v kontinentální desce a předpovídaný pohyb na jih. Evropě a na Islandu 
všechny sopky budou aktivní. Probudí se i sopka na Kanárských ostrovech. Vše naznačuje, že proces 
tektonického nastavení začne v Pacifickém ohnivém kruhu, což je nejvíce neuralgická oblast planety. Odtud se 
začnou nastavovat všechny desky.  

Q – Země, solární systém, kolonizace, Mayové? 

A – Podle našich záznamů měla Země jméno Tiamat. Orbita byla jiná. Mars byl blíže Slunci, téměř na dnešní 
orbitě Země. Nejdále by v chladné oblasti poblíž Jupiteru. Při prvním osídlení měla planeta velmi příjemné 
prostředí pro humanoidy - téměř před dvěma miliardami let. Generátory atmosféry a aklimatizace nebyly 
tenkrát ještě implementovány. Oběžné dráhy všech planet a sluneční soustavy velmi ovlivnilo kataklyzma, které 
se netýkalo Nibiru. Velká planeta s mnoha měsíci se vychýlila z oběžné dráhy ve sluneční soustavě Sirius a díky 
další nehodě prošla uvnitř vaší sluneční soustavy.  
Tato událost otevřela více dráhu Marsu a Tiamat se posunula blíž k Slunci poté, co byl zasažen jedním z jeho 
měsíců, který nakonec vytvořil váš velký měsíc. Materiál pro váš měsíc vyšel většinou z oblasti, kde je Tichý 
oceán. Trvale zdeformoval oblast. Materiál pro vytvoření Měsíce vyšel z Tiamat. Pokud ho budete analyzovat, 
bude mít téměř stejnou dobu vzniku. Po určité době od kosmické nehody začala mít Tiamat lepší podmínky pro 
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kolonizaci než Mars, a velmi dobré složení, protože měsíc, který do ní narazil, měl velké minerální bohatství. 
Téměř 1000 let si sedal prach. Tiamat na kosmické události v mnoha ohledech získala.  
Z obdržených informací vzali Mayové do úvahy velký cyklus trvající přibližně 200 milionů let, solární systém plus 
systém Sirius obíhající Alcyon, souhvězdí Plejád, vedoucí ke spojení s centrem mléčné dráhy, což bude 
dokončeno 21. prosince 2012. Protože tato galaktická dráha je nakloněna několik stupňů k rovině centra galaxie, 
souběžně tyto systémy obrátí své magnetické pole při průchodu hemisférou. Na základě toho začne okolo centra 
galaxie nová éra.  

24 

Q – Člověk na Měsíci, záření? 

A – Opravdu přistáli. Kosmické záření není problém, protože existuje ve vesmíru jako celku, což znamená, že živé 
věci musí mít vhodné prostředí, aby se rozvinuly. Jako humanoid musíš mít mimo atmosféru oděv s odpovídající 
ochranou proti emisím ze Slunce. Atmosféra každé planety odfiltruje záření a mikrometeroidy. Magnetické pole 
je konstantní na všech planetách. S atmosférou nebo bez atmosféry. Je to faktor generovaný vlastní gravitací, 
který udržuje svou rovnováhu se systémem, ke kterému patří. Magnetické pole na Měsíci, jako na Zemi, 
v odpovídajícím poměru chrání před nadměrným slunečním zářením. Na Měsíci nestačí na to, aby byl příznivým 
prostředím pro vaši biologii. Mimo svou loď závisíš na oděvu s ochranným faktorem. Všechna magnetická pole, 
když jsou vystavena radiaci jakéhokoli druhu, vytvářejí vrstvu plasmy. Ta obsahuje rozdělené nabité částicemi. 
Vyzařování při dělení částic vytváří plasmatické energetické pole. Faktor zbytkové energie vzniká z interakce sil. 
Tloušťka pole odpovídá síle sluneční emise. Může být tak silná, že zahrne i oblast satelitu a zničí ho. Poškození 
povrchu planety bude úměrné tlaku magnetického pole v místě. Nemáme problém křížit tato energetická pole, 
protože lodě mají ochranné pole, které brání jakémukoliv kontaktu částic. Vaše lodě mají také UVB ochranu. Ne 
dost pro Van Allenův pás, ale dost aby zůstaly na orbitě. Průchod pásem bez náležité ochrany způsobí po určité 
době smrt. 
Průchodem energetickým polem vaší planety je povrch lodi vystaven určitému množství nabitých částic, stejně 
jako letadla v bouři. To z biologického hlediska není velký problém, ale v poli radioaktivní energie, jako je Van 
Allenův pás, oblek nefunguje. Pracujete na svých družicích a dalekohledech s otevřeným trupem lodí. Zasloužíte 
si naše ocenění za odvahu dělat to, co dělají, s vaším primitivním vybavením. Bude úžasné vám pomoci 
dosáhnout hvězd. Na Měsíci jste byli vícekrát, než vám řekli. Vaše vlády teď mají zakázáno tu něco instalovat, ale 
jako piráti občas přiletíte s reptiliány a na jejich základně něco zkoumáte. Stejně jako na Marsu. Oni začali sahat 
na hvězdy, ne prostí občané, kteří je financují. Víte opravdu 
zlomek toho, co se děje.  
 
Q – Havarované UFO v Rusku? . 
https://www.youtube.com/watch?v=MP
5KuCsBfg4 
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A – Ano. Věděli jsme o nehodě. Jedná se o bytost rasy Orionu, bohužel neměl 
čas poslat tísňový signál a nebyl zachráněn. Po napadení vlky zemřel zimou. 
Vrak lodi je v rukou ruské armády. Nevíme, jestli někdo nepřežil a nebyl zajat. 
Mám i dobré zprávy. Bytost ze Síria, zajatá v Brazílii se vrátila zpět do 
komunity. Reptiliáni, kteří pracují s vaší vládou, ho vzali na lunární základnu a 
předali. Zdá se, že byl v posádce jen on.  

Q – HAARP, někdy je až 20 otřesů v hloubce 10 km za den? 

A - Pokud by veškerá síla vysílaných signálů mohla být přesměrována na povrch planety, mohla by v postižených 
oblastech vyvolat zemětřesení a praskání vrstev v oblasti. Vyžadovalo by to ale obrovské reflektory na oběžné 
dráze, které by to přesměrovaly. To nemáte. Váš současný systém může dosáhnout bodu v horní vrstvě 
atmostéry, ale nedokáže přesměrovat signál. Nedokáže ani vyhodit do povětří budovu zde na povrchu, natož 
způsobit zemětřesení. Otřesy jsou způsobeny oslabením zemských desek. Slabší se lámou první.  

Q – Je v Adenském zálivu je stále dopravní portál? 

A - Ne, pro prosáknutí informací bylo mnoho pokusů o kontakt. Portál byl přesunut. Používali ho Plejáďané 
k hledání atomových zbraní na Blízkém východě 

Q – UFO Jeruzalém, leden 2011? https://www.youtube.com/watch?v=DSZ2mSnaC44 

A - Jedná se o jednu ze stovek sond Plejád, která kontrolovala vnitřek podivné konstrukce. Zdá se, že už nejsou 
tolik opatrní s maskováním. Jednou zaparkujeme loď u vás před domem. 

Q – Dulce, Nové Mexico: 

A – Jedna z hlavních základen reptiliánů a Greys. Tato základna byla používaná před kolonizací Ameriky. Vláda ji 
jen pro Reptiliány modernizovala. Dnes je na severoamerickém území více než dvacet tisíc Reptiliánů žijících pod 
zemí. 

Q – UFO v Antarktidě 1947?  

A – Epický příběh. Toto bylo třetí setkání lidí s konsorciem, které spravuje základnu v Antarktidě. V roce 1939 
měli Němci zprávy o UFO od Argentiny. Berlín vyslal expedici, aby se pokusili o kontakt. Vyrazili do centra 
kontinentu a pokusili se napadnout kosmickou loď. Byli zajati a jejich ponorky byly potopeny. Posádce bylo 
umožněno na základně zůstat s podmínkou, že se nikdy nevrátí. 48 mužů přijali Plejáďané.  
 V roce 1947 se americká expedice pokusila ověřit pověsti, že jsou Němci stále na základně v Antarktidě. Nejvyšší 
důstojník se setkal s úředníkem ze základny, aby se předešlo dalším problémům. Dostal ultimátum, že se mají od 
Antartidy držet dál s jakýmikoli zbraněmi. Na základně chtěli zůstat dál od vašeho válečného běsnění. US vláda 
se domnívala, že šlo o trik nacistické základny a poslali plně ozbrojenou jednotku. I když neochotně, provedli ze 
základny protiútok a poškozené je odvlekli zpět jako varování pro ostatní vlády. Antarktida byla vyhlášená jako 
výzkumná oblast a válečné lodě se nikdy nevrátily. 
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Q – Proč nebyli Reptiliáni zastaveni, když se začali míchat do vývoje na Zemi před 100 lety? 

A – Vy, jako obyvatelé této planety v této době můžete přijmout život s dalšími rasami volně a svobodně. Také 
chápete, že toto rozhodnutí je rozhodnutí elit, nereprezentuje svobodnou vůli vaší rasy. Musíte se naučit vybírat 
si vůdce. Když ne kvůli nám, kteří jsme bojovali za ochránění této vyvíjející se kolonie humanoidů, tak kvůli 
vašemu dalšímu životu na planetě. Jednou získáte přístup k úžasné historii této kolonie. Mnohokrát se bránila 
anihilaci. Dnes, s komunitou Galactica nemůže žádná rasa jen tak ničit. Reptiliáni ovládají vaše elity. Budeme 
moci zasáhnout, jen když budeme moci prokázat jejich účast na genocidě na vaší planetě. Dělají to vaše elity, 
nemůžeme zasáhnout proti rozhodnutí vaší společnosti. Vaše přežití závisí na vás.  
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Q – Myslel jsem, že zabíjení jakékoliv živé bytosti není dovoleno. Jak v tomto může být respektována nějaká 
dohoda, o které se ani neví? 

A - Máte stovky vyhynulých ras zvířat hmyz a kmeny humanoidů kvůli ignoranci, náboženské politice nebo 
chamtivosti. Vaše planeta je v chaosu. Vše, co zde umře, se přesunuje do nových dvou kolonií. Jak jsem říkal, 
v horizontu jedné generace zůstane tady na Nové Zemi jen asi 10 %. Jediný proces odělení zrna od plev je 
inkarnace. Lepší místo je rezervováno podle vibrací aury.  

Q – Vyměňují elity vlastnictví Země za nové místo k jejich životu – Mars, Měsíc? 

A - Žádný reptilián nemůže nikdy převzít vlastnictví vaší Země, vaše Země je kolonie humanoidní. Oni si chtějí 
užívat jako hosté vaší elity. Vaše elita prodává svou duši za technologické vymoženosti, léky na dlouhý život, 
ochranu před událostmi, atd. Brzy pozná, že nikdo nemůže uniknout osudu evoluce. 

Q - . Jak bude probíhat přesun na nové planety?  

A – Váš průměrný život nyní trvá 76 oběhů Slunce. Nemůžeme vzít náhodně miliony lidí do jiných kolonií, aniž 
bychom věděli, jaké to způsobí sociální problémy. Lidé s různými aurami, různými frekvencemi budou 
způsobovat stále stejné problémy jako tady. Nevyrovnanost společnosti. Bez přirozeného výběru (po smrti 
stářím) pouze přeneseme problémy z jedné oblasti do jiné. Neexistuje ‚mrtvý nebo živý‘. Nemůžete si na to 
pamatovat, protože vaše paměť zůstala ve 4 dimenzi.  
Ve 3 dimenzi se můžete svobodně rozvíjet bez váhy předchozích informací. To dělá s rozvojem vaší aury kouzla. 
Pokud si budete vše pamatovat, strávíte inkarnace v obavách, nebo v obviňování. Na rozvoj nebude čas. Být 
motýl je lepší než být housenka.  
Komunita Galactica dohlíží na mnoho humanoidních kolonií a chrání je. Země je očekáváná, protože 
dosáhla bodu zralosti pro galaktické znalosti. Bez péče komunity Galactica by na planetě Zemi neexistovali 
humanoidi už mnoho tisíc let. 

Q – Protože jsou pozemšťané kombinací různých ras, neměli byste stále mít zodpovědnost? 

Q – Slyšeli jste výraz ‚milujte se a množte se‘? To je příkaz při osídlování kolonií. Výsledný růst odráží kvalitu 
osídlení. Zakladatelé ras nejsou odpovědní za potomky. Nebyli opuštěni, byli vysazeni. Váš koncept odděluje 
život a smrt. Malá hrstka osídlenců generovala miliardy bytostí. Budete osídlovat mnoho dalších planet a vesmír 
bude méně prázdný. Bez ohledu na frekvenční pásma byl poslední věk planety výjimečně plodný. Dostáváte se 
k prvním kontaktům s hmotou, vesmírem a energií aury vytvářenou mentální aktivitou. Díky kvantové fyzice 
začínáte chápat mnoho procesů, které konvenčně vysvětlit nelze. Vše ve vesmíru je nějakou formou živé, i ty 
nejmenší atomové částice mohou vnímat auru a duševní vibrace.  

Q – Původ barvy očí? 

A – Jsou určeny geny, neexistuje žádná souvislost s vývojem aury nebo frekvence. 

Q – Nazývala se mléčná dráha Ibania? 

A – Ne. 

Q – Co bys dělal na našem místě? 

A - Čas neznamená nic, pokud nejste naladěni podle plánu. Průměrná délka života humanoidů na Zemi v tomto 
období, které právě končí, je přibližně 76 oběhů Země okolo vašeho Slunce, to není nic. V mnoha případech 
strávíte více času ve čtvrté dimenzi než třetí. Nebál bych se, zkusil bych se podílet pozvednutí ducha a těla. I tak 
budu součástí nového stupně vývoje. V těle, nebo bez. V kontextu vývoje to pro mě nemá význam. Pokud 
v novém věku budete stále inkarnováni na Zemi, pravděpodobně nás uvidíte, protože budeme pomáhat 
reinstalovat společnost. Mnoho Plejáďanů přijde jako misionáři a učitelé a přinesou technologie pro novou fázi 
rozvoje.  
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Q – Změní se DNA v nové době? 

A – Ano. DNA humanoidů podle rezonančních frekvencí planety. Frekvence planety a harmonie vytvoří 
ionosférické pole kompatibilní s Aurou nové doby. Plod, který se bude vyvíjet v novém prostředí, bude mít DNA 
kompatibilní s novou realitou. Indigové děti, jak je nazýváte, mají pozměněnou DNA jako výsledek křížení 
s Plejáďany. Není to běžné. Rezonanční frekvence aury na planetě určují také mozkové funkce té dané doby. 
DNA je průvodce, jak si postavit fyzické tělo a geny jsou charakteristikami vývoje vaší specifické rasy. Nestabilita 
planety na konci éry způsobuje nepohodlí obyvatel, dny se zdají kratší, koncentrace se snižuje, obavy zvyšují. 
Jsou to běžné symptomy vyplývající ze změn geomagnetického pole a následně aury. Celý solární systém mění 
resonance na vyšší úroveň. Přeživší na planetě se v novém prostředí budou cítit dobře, ale nebudou perfektně 
adaptovaní. S přicházející novou generací se budou cítit anachronismem. 

Q – Je Ježíš mimozemšťan? 

A – To je záležitost sociálních souvislostí. Každá kultura ve vývoji musí zaměřit na své obavy a nejistoty do 
něčeho většího a vytvoří si mentory a proroky. Všechny vaše kultury používali Slunce a hvězdy. Jako všichni 
proroci vašeho náboženství je Ježíš tvořen mentální silou těch, kteří z něj mentální energií vytvořili symbol víry. 
Je přítomný v auře planety. Není to jednotlivá osoba, ale spojení bytostí, které tvoří tuto entitu. Dávají život 
velkolepé energetické bytosti, která chrání. Reprezentuje tvář tvůrce vesmíru. Reprezentuje sumu všech, kteří 
jsou zaměření na víc, než jen společnost na planetě, bez ohledu na víru ostatních. Krist, Allah, Mohamed, 
Manitů, Budha, Confucius, Brahma či podobná entita, která řídí stejný stav mentální aury, je část stejné 
frekvence.  
V naší kultuře ctíme jméno dávného filozofa, jehož legenda byla vytvořena našimi praotci. Zakladatel naší 
společnosti, jako legenda, na nás stále dohlíží, pozoruje z astrálu, zda prosperujeme a máme vnitřní klid. Naše 
entita může být bratrem vašeho velkolepého Krista.  

Q - Norská spirála? 

A – Energie je hmota. Tato manifestace energie se projevuje jako víry 
v oceánech a tornáda v atmosféře. Když se naakumulují zbytky energie 
emitované Sluncem, způsobují odchylky v magnetickém poli planety a 
příležitostně nestabilitu geomagnetického pole a způsobuje energetické víry 
v oblastech s velmi vysokým, nebo velmi nízkým magnetickým tlakem. V tomto 
období radikálních změn v geomagnetickém poli můžete sledovat stále více 
podobných fenoménů, protože kromě přírodní změny pole vaši vědci způsobují 
dost škody bombardováním ionosféry frekvencemi z primitivních přístrojů.  

Q – Co děláš během dne? 

A – Povídáme si se známými o novinkách, s misí o nových systémech, máme vitruální holografické hry, hrajeme 
si s přáteli, občas se spojíme s několika rasami simultánně. Já si občas povídám s tebou. Mluvil jsem o tobě 
s přáteli z různých částí vesmíru. Všichni se velmi zajímají o osud této kolonie.  

Q – Všichni humanoidi, kteří se dlouho vyvíjeli, vypadají jako Greys? 

A – Ne. Každá rasa má vlastní charakteristiku v DNA. Většina ras pochází z Plejád. Například vy. Jsou tisíce let 
před vaší civilizací, a mají váš biotyp. Průměrně 1,80 m. Moje rasa je menší, 1,5 metrů, biotyp jako váš. Rasy 
Greys mají odlišný původ. Vzešli z humanoidního kmene adaptovaného na jiné podmínky. Obvykle z planet 
vzdálenějších od slunce, bez kůže chránící proti slunečnímu záření. Nemají vždy velkou hlavu, záleží to na rase. 
Pozemšťané nebudou nikdy vypadat jako Greys.  

Q – Když se inkarnujete, taky máte odstraněné vzpomínky na minulý život? 
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A – Ano, také se vracíme stejným způsobem. Máme aktivované pouze ty části mozku, které nám umožňují 
obnovit dříve získané znalosti. Jako by tvé dítě po narození dokázalo ovládat počítač. Znalosti získané 
v praktickém životě a práci jsou k dispozici a updatovány.  

Q – Rozpouštějící se ledové vrstvy? 

A - Ohřívání solárního systému. Proces zpětných sil po překročení galaktického rovníku a zvýšené aktivity Slunce. 
Nelze to ničím zmírnit. Ke zmírnění následků je vhodné oblast opustit.  

Q – Rasa Zetas? 

A – Používáme jiné názvy planet. Bez přesné lokace je nemožné vědět, co to je. 

Q – Bitva o Los Angeles 1942? 

A – Během války antarktická základna patrolovala nad všemi kontinenty. Několik průzkumných lodí ze Síria bylo 
detekováno vašimi novými radary. Nestaraly se o to a pokračovaly průzkum zejména nad San Diegem a Los 
Angeles, protože byli odpovědné za oblast Pacifiku. Když jste na ně začali střílet, využili příležitost změřit 
efektivitu vašich zbraní. Protože byly v silovém poli, nic se nestalo. Analýza odhalila neefektivnost vašich zbraní.  

Q – Ropná skvrna v Mexickém zálivu? 

A – Problém způsobila vaše vláda nezodpovědným průzkumem zdrojů v nestabilní oblasti pro vaše elity. Skvrna 
na povrchu je jen vrchol ledovce. Ropa kontaminuje velkou podmořskou oblast a ničí na různých ekologických 
úrovních. Únik ropy a plynu pokračuje v malém měřítku a je nemožné problém zcela vyřešit. S tektonickým 
přesunem pod vlivem Nibiru nebude moc rozdílů, protože se planeta bude opravovat a čistit. Veškerá uniklá 
ropa bude zničena během tohoto procesu. Na planetě nebudou žádné další zásoby ropy. V určité době 
posloužila pro váš technologický rozvoj. V nových souvislostech nebude mít význam.  
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Q – Jak se můžeme podílet na pozvednutí těla a ducha? Rád bych byl součástí nové fáze.  

A - Vývoj by měl vycházet zevnitř ven, nikoliv naopak. Existuje několik způsobů. Knihy nepomůžou, ale techniky 
k naladění na kosmickou energii. Pokud chcete a můžete použít tělo jako přijímač energie, aby to bylo 
prospěšné, jste na správné cestě k plnému rozvoji v rámci stávajících limitů prostředí. Frekvence aury planety 
v těchto časech umožnují významnou změnu kosmických energií. Existují orientální techniky, například asijské 
Reiki, které umožňují rozvinout příjem energie vám a vašemu okolí. Změní se barva aury a zvětší se rozsah 
světelného vyzařování.  

Q – Používá vláda k letům na Mars a Měsíc TR3B? 

A – Vaše vláda testuje přerušovač magnetického toku. Je to dávná technika, která generuje antigravitační pole. 
Používá tekutý kov. Pohyblivá centrální cívka zformuje vír, který generuje silné magnetické pole. Pravděpodobně 
se jedná se o akvizici od reptiliánů. Hodně těchto starých lodí vyřadili. Toto je jedna z prvních technik, která 
v transportních lodích používala jádro reaktoru. Tisíce let už se nepoužívá, ale s určitým omezením funguje. Vše 
závisí na schopnosti lodi v reálném čase řídit magnetické pole po dosažení plné kapacity. Mohou být bez 
problémů použity pro cestování ve vaší sluneční soustavě s přidáním techniky silového pole a technologie pro 
generování setrvačnosti, aby vaše těla zvládla vysoké rychlosti a změny směru. K izolaci aerodynamiky od 
radiace a mikrometeorů nelze silové pole použít. Tato technika neumožňuje velkou mobilitu, pokud nepoužíváte 
pomocné motory. To představuje omezení, protože je nutné dodávat palivo do velkých vzdáleností. Pro lokální 
operace je používaly mateřské lodě.  

Q – Je OM univerzální zvuk vědomí? 

A - Basové zvuky dokáží sestřelit myšlenky a snadněji se pak koncentruje. Obvykle se násobí frekvence planety, 
(Země 7,9 Hz). Pokud dosáhnete harmonie, můžete se koncentrovat na meditaci více vyladěnou k planetě.  
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Q – Žijí na Zemi mimozemšťané i běžným životem? Ne jako pracovníci základny?  

A - Mnoho Plejáďanů a někteří Aldebarané žijí na vaší planetě a dělají výzkum. Pokud budete oficiálně 
integrováni do komunity Galactica, můžete se setkávat i společensky. Stejně tak budete moci i vy pracovat jinde.  

Q – Proč nevidíme Nibiru? 

A - V současné době je přibližně dvojnásobek vzdálenosti od Slunce. Je viditelný pouze s výkonnými 
infračervenými dalekohledy. Na začátku září bude přibližně ve stejné vzdálenosti od Slunce (1 AU) a bude vidět 
jasněji. Pak se přiblíží ve více viditelném úhlu. Od 10. do 20. října bude velmi blízko k Zemi. Budete moci nějakou 
dobu doslova vidět dvě slunce na obloze. 

Q – Peníze na Andromedě? 

A – Nemůžete srovnávat starou společnost jako naše a vaší. Nemusíme si nic kupovat. Bez problémů můžeme 
mít vše, co potřebujeme. Nechceme, co opravdu nepotřebujeme. Vy jste ve fázi nízké svědomitosti, rádi se cítíte 
jako majitelé mnoha zbytečných věcí. Sbírám suvenýry z míst, které jsem navštívil. Ale nepotřebuji velký dům či 
dvě auta. Je to koncept velmi obtížný pro spotřební společnost. Příští generace bude postupně zavádět systém 
vědomé konzumace sociálních zdrojů. 

Q – Může se humanoid inkarnovat jako nehumanoid? Jak funguje zákon přitažlivosti? 

A – Humanoid se bude vždy inkarnovat jako humanoid. Rasa se nemění. Frekvence vaší aury vás vezme na 
přesnou úroveň, kterou jste dosáhli. Ani pod, ani výše. Při hybridním křížení ras může výsledek dostat prvky 
obou původních ras při inkarnaci jejich budoucích generací. Náboženství ve vaší kultuře uvádí špatný koncept 
možnosti reinkarnace lidských duchů do zvířat a hmyzu. Další zajímavý detail je, že ve třetí dimenzi je mužský 
duch vždy muž a žena vždy žena. Naší kultuře je to známo po tisíciletí. Entita mužů a žen má odlišný koncept. 
Koncept ve čtvrté dimenzi poznáme, až ji dosáhneme. 

Q – 10% na nové Zemi budou přeživší, nebo reinkarnovaní? 

A - Většina 10% je přeživší. Duše se stejnými vibracemi přijdou jako jejich děti ze všech koutů vesmíru. Odkud 
myslíš, že přišla nejméně polovina z téměř 8 miliard obyvatel vaší planety. Velká část pochází z planet, které 
dosáhly různých úrovní a musely přesunout své repetenty na místa, kde mají další příležitost se vyvíjet. Stejně 
tak to udělá Země.  

Q – Tektonické desky – aktuální stav? 

A – Jde to špatně. Tlak se zvyšuje. Právě včera jsme naměřili vysoký tlak na několika deskách. Některé události 
většího rozsahu se chystají v Pacifickém Ohnivém kruhu. Pokud dojde k zahájení činnosti na západním pobřeží 
severní Ameriky, okamžitě evakuujte oblasti Yellowstone. Vulkanická aktivita v Atlantiku spolu s rozlitou ropou 
ve velkých hloubkách způsobuje migraci mnoha druhů zvířat a korýšů do větších hloubek. To úplně rozhazuje 
potravní řetězce vašich moří. Velká loď z trpasličí galaxie Canis Major doprovází trasu systému Nibiru. Nevíme 
proč. Ale protože s nimi jsou vědci z komunity Galaktika, můžeme brzy dostat nějaké zprávy prostřednictvím 
našeho velitelství. 
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Q – Co skutečně dělá LHC Hadron Collider? 

A - Tyto pokusy rozdělit protony nárazem částic jsou obrovskou snahou vašich vědců pochopit vnitřní formu 
hmoty. Neměli dost času na to, aby dospěli k rozumným závěrům. Ale úsilí je velmi chvályhodné. 
Multidimenzionální elementární částice jsou hlavním principem vytváření všeho ve vesmíru. Jsou stejné v našem 
vesmíru, stejně jako v paralelních vesmírech. Černé díry slouží jako ventily, které jimi vyrovnávají energie mezi 
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nimi. Vaši vědci chtějí pochopit mechaniku tvorby vesmíru a možnosti výroby antihmoty. Nebude to mít žádný 
praktický výsledek, ale věda je posloupnost malých pochopení. 
Díky obrovskému duševnímu vývoji ras, jako jsou ‚Staří otcové‘ víme, že kvantová věda je jednoduchá duševní 
manipulace. Mohou mentální manipulací s elementárními částicemi vytvářet úžasné věci. Mohou vyrobit 
antihmotu a bezpečně ji zapouzdřit. Jsou osvícenými bytostmi mimo naše pochopení, naše rasy také jednou 
budou. Pokud budou mít vaši vědci čas na další pokusy, zjistí, že bez duševní síly nedosáhnou žádných 
praktických výsledků. Na stupnici od nuly do 100 (Staří Otcové), dosáhli pozemšťané stupeň 6 aktivace mozku. 
Mimozemští vědci by s těmito technikami neztráceli čas. Vědci reptiliánů a jejich Greys nevyrábí antihmotu. 
Nemohou ji poskytnout pozemšťanům, protože tyto jednotky jsou extrémně kontrolovány a komunita Galaktika 
by jim je zabavila. Je to pouze iniciativa vašich vědců, velmi platný pokus v rámci omezení vaší společnosti a 
duševních schopností. 

Q – Energetické bubliny doprovázející Nibiru? 

A – Velká loď a několik malých letí blízko Nibiru. Jsou spojeni energetickým polem kvůli malému pásu asteroidů a 
kamenům. Pokud by měly udeřit Zemi, zasáhnou. Mohlo by to být zaznamenáno i na Zemi.  

Q – Obrovský rušivý zvuk u Jižní Floridy, cca 20 minut, poté následován světly?  
https://www.youtube.com/watch?v=ec76lPrgII4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=28 (cca 4:25) 

A – Na začátku března velká mateřská loď Arkturiánů instalovala seismologickou výzkumnou základnu na dno 
Karibského moře. Zvuk je rezonancí silového pole velké lodi se zemí. Loď je trochu větší než Kuba. Světla použili 
při opouštění atmosféry, jako naše lodě. Když se objeví světla, loď zvyšuje výkon a odlétá 

Q – Křišťálové lebky? 

A - Byly vyrobeny před tisíci lety starou rasou z Plejád, která také vytvořila kamennými koulemi hvězdnou mapu 
ve Střední Americe. Jsou molekulárně programovaný transpondér pro komunikaci mentálními frekvencemi. 
Dálkově posílali znalosti vůdcům určitých kultur v regionálním rozvoji. Zdá se, že pouze jedna původní byla 
nalezena ve Střední Americe, ostatní zůstaly uloženy v hrobech a kamenných oltářích, kde rezonanční frekvence 
nelze odhalit. Jsou v ruinách Saxas v Turecku, asijských chrámech a několik dalších v Jižní Americe. 

Q- Co si oblékáte, proč je většina mimozemšťanů na videích nahá? 

A – Většina humanoidů naší linie (pozemšťané, většina Plejád, Siria, Aldebaranu) používá oblečení. Linie typu 
Greys oblečení na místech chemicky neagresivních nepoužívá (jako Země). Mají tenkou kůži se systémem 
zavlažování, který udržuje stabilní teplotu v širokém rozsahu okolních teplot. Liší se od nás pouze tím.  

Q – Naše galaxie? 

A – Čím je část galaxie hustější, tím více solárních systémů zahrnuje. Stávají se tak téměř binárním hvězdným 
systémem, takže to umožňuje malým lodím cestovat na planety v obou systémech bez potřeby transportních 
bran. V našich dvou galaxiích je mnoho takových systémů, minimálně 1% všech společností obývá tyto planety.  

Q – Přesun zvířat do 4 dimenze? 

A - Zvířata mají kolektivní duši, nemají individuální duše jako inteligentní bytosti. Po smrti se vrací ke svým 
kolektivním duším, aby se znovu narodili do jejich specifické linie. Kříženci různých ras se sloučí do nové 
kolektivní duše, která může získat členy původních ras. V nové době jsou zvířata ovlivněna také zdokonalením 
aury planety. Zůstanou zde pouze méně agresivní druhy domácích a divokých zvířat a hmyzu. Nepřizpůsobené 
druhy budou migrovat na planety, kde jim ekosystém umožní živobytí. 

Q – Je erupce Yellowstone to nejhorší, co může Nibiru způsobit? 

A – Celoplanetární tsunami. Nibiru by mohlo zvednout vodu o desítky centimetrů a rotace Země by slanou 
vodou spláchla planetu. Zbyly by samostatné body přeživších. Mohly by přežít dobře umístěné podzemní 
základny.  

https://www.youtube.com/watch?v=ec76lPrgII4&list=PL367DBA4B8836F09B&index=28
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Q – Lidé s nesprávnou frekvencí zemřou při vzestupu? 

A – Nepochopil jsi správně. Zůstanou naživu běžnou délku života. Za 30 až 40 let zemřou a půjdou na místo 
vhodnější pro jejich rozvoj. Možnost inkarnovat se na Zemi dostanou pouze ti v auře planety, kteří se nachází v 
správném kmitočtovém pásmu.  

Q – Existuje štěstí? Existuje karma? 

A – Nezaměňuj štěstí s náhodnými událostmi. Štěstí je pro mne zvláštní slovo. Vše je vyladěné na vaši auru. 
Pokud vaše aura není dobrá, nebude ani vaše tělo. Vaše mysl ovládá energetické pole kolem vás. Je to jako 
silové pole. Může přitahovat stejně naladěné frekvence, které mohou být dobré nebo špatné. Pokud jste se 
narodili v komunitě, která vám může dát příležitost k vývoji, je tak proto, že vaše geny vás vedli k inkarnaci v této 
společnosti. Můžete se vyvíjet, stagnovat, nebo klesat, závisí to pouze na vás, jako člověku. Je to nazváno 
svobodná vůle.  
Karma je zátěží vaší aury, která přitahuje přesně to, na co jste naladěn, tj. co přesně se stane s vaším 
energetickým polem. Rozdíl mezi temnou a světlou aurou je jako kouř z kotle a kouř z kadidla. Karma je přímým 
výsledkem stavu vaší aury. Můžete mít dobrý život, ale můžete se vrátit k bodu návratu jako bídný mezi bídnými. 
Vše záleží na vás a vašem svědomí v kontextu vesmírného soužití. Více vyvinutí slouží jako ukazatel správného 
směru těm méně ‚šťastným‘.  
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A – Ještě před otázkami mám dobrou zprávu. Překvapivě vědci z komunity Galaktika za pomoci lodě komunity 
Krulian, kteří provádí výzkum vašeho Slunce, se rozhodli snížit rychlost systému Nibiru po dobu téměr 13 měsíců 
a poté ho vrátit na stejnou dráhu a akcelerovat. Krulian je jedna z největších známých lodí s posádkou 80 miliónů 
lidí. Má tyto možnosti, protože je 50 x větší než planeta Jupiter a má silový tahač pro manipulaci s velkými 
vesmírnými tělesy.  
Během dvou měsíců projde solárním systémem, zabrzdí systém Nibiru na 13 měsíců dokud neprojde z boku 
Země. 11 měsíců je maximální období zpomalování, poté jej začnou znovu zrychlovat na původní dráhu, tj. aby 
přešla vaším solárním systémem, jak je určeno kosmem.  
S trochou štěstí by se neměl dostat do blízkosti vaší planety, která už tak trpí obratem magnetického pólu a 
zvýšenou solární aktivitou. Zatím je to v počáteční přípravě, ale jsme šťastní z této možnosti a doufáme, že plán 
vyjde.  

Q – Mythi, konečně dobrá zpráva. Díky vám taky budeme doufat v zázrak. I když byste neuspěli, zasloužíte si 
naše díky. Děkujeme za šanci. 

Q – Proč se angažujeme v projektech, které pro nás nemají význam? Proč podporujeme LHC? 

A – Na vaší planetě jsou aktivní dvě vědecké orientace. Otevřený výzkum a tajný výzkum . Pro NASA například 
pracují stovky lidí na jeho fasádě. Skutečně věří, že pracují s hi–tech. Posílají roboty s kolečky a malými 
kamerami a v paralelních utajených výzkumech zkoumají planety jako Hercolubus, nebo Tyche, jak aktuálně 
nazývají Nibiru. Slouží jako užiteční idioti systému. INASA (vnitřní NASA) je skutečně zajímavá část, o které 
nevědoucí NASA neví prakticky nic, aby mohla dezinformaci veřejnosti udržovat na akceptovatelné úrovni. 
INASA pracuje s reptiliány a je placena a řízena elitou, NASA pracuje s veřejností, která platí daně. Veškerý 
výzkum na základně na Měsíci a Marsu jsou maximálně utajené. NASA o nich neví nic. Nepohodlní vědci z NASA 
jsou eliminováni. NASA používá staré rakety, INASA používá lodě reptiliánů. Vaše vláda nemůže zastavit, aby se o 
nich nedozvěděli. 

Q – Tsunami na Zemi? 

A – S novým rámcem je nutné sledovat proces snižování rychlosti systému Nibiru. Uvidíme, kde se bude 
nacházet Země při oběhu Slunce. Podle toho lze předpovědět vliv Nibiru na vaše oceány. Může to být změna 
k lepšímu, ale je nutné další přepočítání. Budu vás informovat.  
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Q – Má vaše loď umělou gravitaci? 

A – Naše loď je příliš pokročilá na vaše koncepty. Všechny lodě mají generátor setrvačnosti a gravitace. 
Atmosféra je udržována na příslušných standardech posádky. Náš navigátor je ze Síria. Adaptoval se pár měsíců 
před připojením k posádce. Lodě mají podpůrné systémy na dlouhodobý život posádky, odlišuje se to podle typu 
lodi.  

Q – Tiché černé trojúhelníkové lodě?  

A – Trojúhelníkové lodě jsou běžné u několika ras. Některé byly u nás v koloniích vyrobené na zakázku. Některé 
starší jsou opuštěné na Měsíci. Vaše vláda také testuje primitivní lodě tohoto formátu a některé jsme viděli lítat. 
Sekundární lodě používané Camelopardalis jsou také trojúhelníkové, některé komunity Greys z Andromedy je 
také používají. Mohli jste vidět jakékoli z nich. Všechny lodě Arkturiánů jsou ve formě velkých trubek . Cirkuluje 
tu dnes mnoho lodí.  

Q – Pokud se rodíte jako člověk, jste v nižší dimenzi? 

A – Narodit se jako člověk znamená, kdo jsi. Všichni jsme ve 3 dimenzi. Pouze dočasně, když nejsme inkarnováni, 
jsme na čtvrté. Získané znalosti a zkušenosti jsou otištěné v genu. Setkali jste se s lidmi, kteří se zdají být velmi 
starými dušemi a jiní, kteří mají zřejmě duše s malým batohem. To je gen více či méně nabitý předchozími 
zkušenostmi.  

Q – Vymírající včely? 

A – Vzali jsme nějaké druhy včel do našich kolonií a aklimatizujeme je. Měli byste je na vaší planetě respektovat, 
pro lidský ekosystém jsou nejužitečnějším hmyzem. Chamtivost vede elity k produkci geneticky modifikovaných 
semen a absurdně toxických jedů, které ničí nejen včely, ale stovky druhů hmyzu, jako motýly a další opylovači. 
Včely vymřou v krátkém časovém období. Po dokončení změn můžeme přivézt z našich kolonií některé 
aklimatizované druhy zpět, aby se znovu adaptovali na novou fázi Země. Na naší planetě hmyz opravdu 
respektujeme. Používáme plody z různých částí galaxie na džusy a ovocná vína, všechny druhy zeleniny, a to vše 
závisí na opylovačích. Mimo to vizuální aspekt zahrnuje tisíce druhů květin, které dělají planetu velmi hezkou a 
barevnou.  

Q – Podle rasy Verdan z galaxie Panny má prý Bůh ve vesmíru vlastní obrovskou loď, našli jste ji? 

A - Rasa Verdan žije na Aldebaranu. Legenda o božím tvůrci a jeho lodi nemá reálný základ. Tvůrce 
zodpovědným za počáteční výbuch, který způsobil naši vesmírnou skutečnost, může být pouze v jiné 
dimenzionální rovině, naprosto odlišné od toho, co vytvořil. Pouze zvenku můžete váš výtvor pozorovat v plném 
rozsahu. Nenechte se oklamat tímto druhem teorie. 

Q – Je komunita Galactica vaše vláda? 

A – Ne. Každá společnost má vlastní vládu, zákony, tradice a pokyny. V závislosti na tom, jak je každá společnost 
řízena, se její členové rozvíjejí rychleji, nebo pomaleji, s ohledem na politiku a vlastnosti planety. Planety 
s vyváženou společností nemohou přijímat přistěhovalce, pouze studijní či pracovní skupiny, přestože se jedná o 
stejnou rasu. Neexistuje možnost přenést celou kolonii na lepší planetu, protože by to narušilo stabilitu 
původního obyvatelstva kolonie. Můžeme pomoci koloniím dosáhnout jejich cíle v jejich vlastním regionu, nebo 
na nových planetách vybudovaných z důvodu rozvoje. Komunita Galactica je rada společností, kde jsou zástupci 
všech ras, kteří žijí nebo podnikají navzájem. Udržují výzkumné laboratoře s brilantními vědci z členských 
společností a vyvíjí stále pokročilejší technologie ve prospěch celé komunity. Hlavním účelem společenství 
Galactica je udržovat harmonii řádového řádu a rozvíjet všechny kolonie inteligentních bytost. Brzy zde bude mít 
své zástupce i Země. Komunita Galactica není výjimečná. Existují tisíce center komunit, každá působí v jejich 
regionu, ale všechny usilují o dodržování stejných standardů chování. Obecně zůstávají v neustálém kontaktu, 
aby udrželi integraci všech galaxií. 
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Q – Tsarichina fenomén a stvoření? 

A - Civilizace Atounian z Andromedy, která poskytla DNA pro civilizaci Atlantidy, a poté egyptskou udržovala tuto 
starou laboratoř pohřbenou časem. Oblast hlídají biomechanické bytosti. První město Atlantidy bylo ve 
středomoří. Nevím, jestli v nich ještě něco existuje. Příliš o tom, co dělají, neinformují. Jsou velmi stará exotická 
rasa. Pokud zařízení stále funguje, nedovolí lidem, aby je vlastnili, protože ve vašich rukách může být velmi 
nebezpečné. 

Q – Lze na Zemi či ve vesmíru získat všechny vzpomínky? 

A – Ne, vaše vzpomínky jsou ve čtvrté dimenzi. Máš k nim přístup pouze po mimo tělo. S vaším mozkem si můžeš 
vzpomenout na věci, které se stali zaběhnutými v předchozích životech v této dimenzi, ale trochu to trvá.  

Q – Kdy budou vidět dvě Slunce po zpomalení Nibiru? 

A - Bude vidět teprve na konci příštího roku. Některé asteroidy by mohly v říjnu proletět kolem Země jako 
předzvěst Nibiru. Realizace plánu začala, jsme si vědomi tohoto rozhodnutí. 

Q –Je to na 10% jmenovat vlastní vůdce pro novou éru? 

A - Jako autonomní rasa po vstupu do komunity Galactica si vyberete své vlastní zástupce, kteří mohou nebo 
nemusí být přijati radou. Rozhodující bude aura vašich vládců, musí být kompatibilní s novou skutečností 
planety. Proto pro vaši současnou elitu nebude možné, aby zůstala u moci.  

Q – Lze se bezprostředně teleportovat odkudkoli kamkoli?  

A – Teleportace je dnes velmi efektivní, energeticky nenáročná, naše dostupnost energie je bohatá. Po aktivaci 
se přepravujete okamžitě, pokud není fronta lidí ve warpové místnosti. Existují limity přepravní vzdálenosti, 
obvykle se používá v rámci planety. Mezi planetami a galaxiemi se používají pouze transportní portály, nebo 
brány.  

Q – Máte zábavní parky? 

A – Existují planety, které jsou označené jako prázdninové tábory se všemi druhy zábavy, mnoho holografických 
generátorů, ZOO, atd. Na určitou dobu velmi pěkná místa. Různé rasy mají různá prostředí. V těchto místech se 
nepodvádí, takže žádný hazard. Co se týče náboženství, existuje mnoho kultur, které si ctí svých předků jako 
zakladatelů a duchovních vůdců. Více ras uctívá boha, jako ve všech starých kulturách, pokročilejší rasy nemají 
žádné náboženské fanatiky, jako u vás.  

Q – Jak se ostatní rasy stali více rozvinuté? 

A - Vývoj sebe sama je charakteristický pro bytí naživu. Pro inteligentní bytosti je vývoj přirozená řada úkolů, 
které vám umožňují dosáhnout nejlepšího možného života. S inteligencí nepotřebuje motivaci, ale výzvy ke 
zlepšení životního stylu svého a potomků, a jejich potomků. V průběhu času si všimnete, že jsou mnohem 
pokročilejší, než jste si uměli představit. 

Q – Kosmické paprsky bombardující Antarktidu? 

A - Bombardování kosmickými paprsky způsobuje vzdálenost systému Nibiru. Jednoduchými výpočty lze ověřit, 
že paprsky přicházejí ze současné vzdálenosti systému Nibiru, asi 0,039 sedm světelných let. Jediný zdroj za 
systémem Nibiru je více než 1000 světelných let od Země, nedokáže poslat paprsky takové intenzity. 
Bombardování se sníží, až systém projde stranou Země. INASA to ví, ale veřejnosti nesdělí. O tuto záležitost se 
zajímá tak půl procenta populace. Zbytek čeká na zprávy z medií. 

Q – Astronom Jan Timmermans zjistil 2.5.2011 ohnivou kouli u Slunce? 

A - Jihozápadní okraj solárního disku je směrem ke stávající poloze systému Nibiru. Tyto příznaky souvisí s jeho 
příchodem do blízkosti vaší sluneční soustavy. Všechna slunce jsou složena z pevných látek zkapalněných 
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atomovým spalováním. Jakýkoli výbuch může uvolnit obrovské množství hmoty a energie z povrchu. Když 
systém Nibiru vstoupí do solárního systému, není žádná představa, jak bude Slunce reagovat. Může to být jako 
ohňostroj. V této době nestabilita geomagnetického pole existuje vír času a prostoru, který mění frekvence 
planety a připravuje nulu pro novou dobu, jak se resetuje chronograf. Tento vír se stabilizuje při přetočení pólů a 
umístění solárního systému v nové galaktické hemisféře. Konečné nastavení rotace planety bude definováno 
novým nakloněním jeho osy ke Slunci tektonickými pohyby. 

Q – Bylo by možné zmenšit množství vody a zabránit celoplanetární tsunami? 

A – Země si udržuje křehkou stabilitu díky mase oceánů, Váš ekosystém se formoval více než 4 milióny let. Není 
ho možné změnit při tomto stavu událostí. Země musí znovu získat svůj rovnovážný bod nové fáze, do kterého 
se tak dlouho vyvíjela.  

Q – Jsi osvícená bytost, blízko božské? 

A - Jsem jen pár tisíc let dopředu před vaším vývojem. Nejsem lepší než vy, jen mnohem starší. Cítím se v klidu 
s božským a se sebou. Snažím se stále udržet mé pozitivní vibrace a přeji si to stejné pro ostatní. Všichni máme 
auru. Vaše aura se nijak neliší od mé. Všichni jsme humanoidi a určitým způsobem bratři. Jen jsem získal více 
zkušeností. Vaše společnost má velkou schopnost se přizpůsobit. Dosáhne velkého vývoje v krátkém čase. 
Všichni jsme byli stvořeni stejnou energií ve stejném vesmíru, který je náš jediný domov. 
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Několik otázek, které se vynořily při rozhovorech s různými rasami na internetu.  

Q – Pochybnosti o kontaktech s ‚Plejádskou nejvyšší radou‘? 

A – Máme dobré vztahy s Plejáďanama, neexistuje plejádská vysoká rada. 

Q – Protokol a pozdrav při setkání s ET, únos? 

A - Neexistuje žádný protokol nebo postup pro komunikaci s jakýmkoli ET. Žádný Plejáďan vás nebude žádat o 
nalodění. Pokud vás chce jakákoli rasa nalodit, jednoduše vás imobilizuje a neprodleně přenese. Nikdo 
z Andromedy se nepotřebuje představovat. Tato kolonie je dobře známá. Mohou si kdykoli požádat o jakékoli 
informace o vaší společnosti z databáze komunity Galaktika nebo regionálního monolitu.  

Q – Zeta říkají, že jsou telepati a mohou se naladit na lidskou mysl.  

A – Telepatické spojení funguje jednosměrně. Mohu slyšet vaši odpověď, ale vy neuslyšíte otázku. Váš mozek 
nemá aktivaci pro plnou funkci. Existují výjimky z každého vývoje, pár desítek lidí na planetě je dostatečně 
pokročilých. Mentální kontrola lidstva telapatií je utopie.  

Q - Jaká rasa unesla Betty a Barney Hillovy? 

A – Existují rasy, které používají vaši DNA k nápravě svých problémů vývoje. Rasy Greys dělají experimenty s 
genetickým křížením s vašimi liniemi humanoidů, snaží se o silnější rasu. Další Greys zkouší to samé s reptiliány. 
Berou vzorky z několika vašich vláken. Obvykle jim stačí vzorky. Vaše vláda poskytuje pro experimenty 
s těhotenstvím hybridů lidi, kteří jsou držení v podzemních zařízeních. Provádí tento výzkum nejen pro 
reptiliány. Vláda na to má vyčleněno zvláštní oddělení. Po uzavření této smlouvy klesl počet únosů téměř na 
nulu 

Q - Zeta říkají, že jejich planeta je dlouho mrtvá a oni žijí eony v umělém prostředí.  

A – Nikdy jsem neslyšel o Zeta Retikuli. Již dávno nemusí rasy žít na lodích, pokud ztratili své planety. Dnes 
dokáže komunita Galaktita připravit planety v příslušných oblastech solárních systémů pro nové osídlení, nebo 
relokaci. Některé rasy, jako Krulian, žijí na obrovských lodích na základě své volby. Jsou soběstačné ve všem, co 
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potřebují pro přežití své společnosti. Je velmi obtížné určit některé pseudorasy, bez jakýchkoli relevantních 
podrobností.  

Q – Implantát od Zeta, který jim umožní komunikaci. 

A - Neexistuje žádná rasa s tímto jménem, která plánuje dát vám najevo existenci vesmírných lodí. Jakákoli 
taková iniciativa by nebyla povolena komunitou Galaktika, protože by byla přímým zásahem do stability nové 
kolonie. Kdokoli cituje tuto možnost, zcela jistě zkoumá možnosti vaší vlády kontrolovat masy.  

Q - Budeme mít nárok na výsledky genetických výzkumů? 

A – Žádná rasa nebude mít umožněno nadále geneticky manipulovat s humanoidy na Zemi. Země dosáhla 
úrovně, kdy společnost bude deklarována jako rasa. Pokud zde jiné rasy budou tvořit hybridy, bude to výsledek 
vašeho vstupu do nové éry, kdy budou rasy žít společně.  

Q – Máme se bát rasy Zeta? Jak dobré rasy brání tomu, aby nás jiní ovládali myšlenkami? 

A – Žádná rasa nebude přímo zasahovat. To je zcela vyloučeno. Neexistují žádné techniky, ani praktická 
možnost, aby se to stalo. Při restartu planety jste pod dohledem různých ras. Neplýtvejte časem na obavy. Čtyři 
tisíce lidí je nic ve srovnání se stovkami milionů, kteří stále věří na nebe a peklo.  

Q – Proč se Krulian věnují Nibiru ku prospěchu Země? 

A – Krulian se po tisíciletí podílí na různých akcích ku prospěchu komunity Galaktika. Velmi jim záleží na tom, aby 
ve všech solárních systémech byli vždy vítáni. Pomáhají při založení první oficiální humanoidní kolonie ve vašem 
solárním systému. Nejdůležitější pro ně je čest.  

Q - Jak můžeme kontaktovat mimozemské duše. Proč nekomunikují s naší vládou? 

A – Můj kontakt je zcela neformální. Odpovídám na otázky zároveň se studiem této nové kolonie. Protože se vás 
však nesnažím přesvědčovat o nějaké nové filozofii, pouze odpovídám na otázky, nejsem v rozporu s mou misí, 
ani neovlivňuji finalizaci nové Země. Nemůžeme přímo kontaktovat vaše vlády, protože je nepovažujeme za vaše 
legální zástupce. Nemáme žádné povolení zasahovat do vaší historie, zejména v této době. Musíte dokázat, že 
jste konsolidovaná rasa k připojení vaší kolonie k ostatním komunitám. Pouze, pokud by se objevily nějaké 
problémy, můžeme dostat příkaz zasáhnout. Ve vaší oblasti se bude měnit celá planeta. Je důležité si 
uvědomovat, že vaše šance budou vždy záviset na frekvenci vaší aury a vás.  

Q – Budou mít někteří humanoidi zakázáno se inkarnovat? Budou potrestáni? 

A – Nikomu se nemůže bránit v reinkarnaci. Naopak jsou k tomu nuceni. Dělají to podle svých frekvencí, nebo 
aury. Představte si, že duše, která si užívala pohodlného života v současné fázi, půjde zpět do temného věku. 
S geny s nahranými podprahovými vzpomínkami bude žít v prostředí zcela mimo kontext, bude mít život velmi 
znechucený. Po mnoha inkarnacích se vrátí zpět do tohoto bodu.  

Q – Budou mě blízcí následovat na novou frekvenci, nebo budeme navždy odděleni. Poznáme se na věčnosti?  

A – Pokud se odinkarnujtete společně, budete ve stejném období v auře planety – čtvrtá dimenze. Můžete si 
vybrat mezi odchodem na místo svého působení nebo následováním méně osvícené části své rodiny do oblasti s 
nižší frekvencí. Můžete si vybrat jít dolů, protože jste si vědomi, co budete dělat. Vaše vzpomínky budou 
k dispozici. Co si myslíte dnes, může být velmi odlišné od toho, co budete chtít udělat, když uvidíte celou svou 
cestu.  

Q – Cestování v čase? 

A – Minulost se stala. Jediná věc, co zbyla, jsou obrazy, které cestují prostorem, dokud se nerozptýlí a mentální 
frekvence v auře planety, které se rozptýlí též. Zpět do minulosti je teorie, která není možná. Cestování v čase 
znamená to, co se děje v záhybech času a prostoru, které generuje portály dopravy. Pokud se portály okamžitě 
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přenesete 400 světelných let, cestujete časem. Budoucnost a současnost je linie kontinuity. Neexistuje cestování 
do budoucnosti, protože budoucnost zatím není. Existuje cestování bez času, bez ohledu na vztah obsaženého 
času a prostoru. Pokud cestujete mezi systémy s velmi odlišnými frekvencemi, může být mých 10 minut váš 
měsíc. To se nestane, pokud cestujete okamžitě.  
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Q – Pokud je zpožděn Nibiru, je zpožděna kometa Elenin? 

A – Kometa Elenin nebude zpožděna. Bude velmi blízko v příštím říjnu, zhruba 50 000 kilometrů od Země. 
Průměr této komety s atmosférou plynů a hornin je přibližně 78 tisíc kilometrů. Bude s vámi interagovat a vaše 
satelity budou trvale ztraceny. Interakce gravitace může hýbat vašimi oceány a tektonickými deskami. Při 
průchodu pásmem asteroidů bude shromažďovat další materiál. Sledujeme odchylky, které mohou nastat při 
průchodu okolo Marsu. Může se odchýlit různými způsoby, včetně velkého odklonění. Pokud by se náhodně 
přesunula směrem k vaší planetě, dvě lodi Plejáďanů z lunární základny se ji pokusí zničit. Ovšem pouze v kritické 
situaci, protože tato operace je extrémně riskantní a mohla by otřást celou rovnováhu sluneční soustavy. Déšť 
meteorů by byl ponechán, většina by shořela ve vaší atmosféře. Tento plán byl schválen komunitou Galaktika. 

Q – Odkud měli Védové informace? 

A – Védové byli několikrát navštíveni rasou z Plejád. Zástupce rasy pocházeli z rasy Saxas, která byla přenesena 
na Plejády před 10.000 lety. ‚Brahman‘ zde několikrát studovali svůj vlastní původ a při cestách kmenům 
přinášeli rozmanité znalosti psaní a filozofie.  

Q – Virus h1n1? 

A – Většina virů jsou běžné chřipkové viry. Vláda je využívá jako záminku pro očkování populace 
nanokomponenty. Stejně tak pád budov na Manhattanu ospravedlnil vpád do zemí, které měly přístup ke 
zdrojům. Korupce na vaší planetě je jednou z nejhorších, které známe.  

Q – Laboratoř Atounian – Tsarichina a hvězdný (stelární) kalendář protobulharů? 

A - Staré kmeny se pokoušeli získat znalosti o čase. Vnímali to jako spojení s hvězdami a božskostí. Stelární 
kalendář byl předán různým civilizacím. Rozvinutost této oblasti je možným důkazem testování DNA místních 
kmenů. Oblečení Atounian připomínalo bohy a ovlivnilo 
zejména egyptské elity.  

Q – Lebky nalezené v Bulharsku? 

A – Velmi staří Greys, nejsem si přesně jistý, která rasa. Musí to 
být pozůstatky bojů mezi Atounian a reptiliány s jejich Greys. 
Možná tu také naleznete nějakou kostru reptiliánů.  

Q – Multiversum – multivesmír? 

A – Ano, čtyři pokolení mají svůj vlastní vesmír, paralelní 
k našemu. Existují další vesmíry ve třetí dimenzi, které jsou 
propojeny černými dírami. Mají také svou čtvrtou dimenzi. 
V obou dimenzích jsou mezivesmírní cestovatelé. Je toho 
hodně, co se naučit, ale je to výjimečné. Existují speciální 
portály. Velmi svícené společnosti udržují ve své dimenzi 
mezivesmírné kontakty. Jsou přímým důsledkem vývoje. Budete mít tisíce let to pochopit. 

Q – Nejstarší známá forma nebo typ humanoidu ve vesmíru? 
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A – Staří otcové jsou jednou z nejstarších ras humanoidů, pokud ne úplně nejstarší. Před mnoha miliardami let 
se přesunuli se ze třetí do čtvrté dimenze. Mnoho osvícených ras se stejně jako oni přesunula z 3. do 4. dimenze. 
Již se nemusí rozvíjet ve 3. dimenzi. Je to pro ně vzdálená minulost. 

Q – Dimetyltryptamin, halucinogeny, spánek? 

A – Spánek je oddělení sekundárních funkcí od prvotních. Udržují se vitální funkce a některé vědomé systémy. Jsi 
odpojen od reality a relaxuješ tělo. Jsi citlivý na uvolněný mozek, který kompiluje události a obavy den za dnem. 
V tomto stavu snadněji obdržíš podvědomou zprávu, ale ve stavu blízkému nevědomí si tyto zprávy obtížně 
vybavuješ jasně. S látkami, které mění schopnosti mozku, se dostáváte do stavů mimo realitu, kde mozek 
generuje vjemy a vytváří situace, které nejsou až tak zcela reálné. Autentické mimotělesné vize můžete mít 
pouze bez chemického ovlivnění, protože jen tak budete vše kontrolovat. Můžete toho dosáhnout cvičením 
koncentrace, soustředěním kosmické energie jinými technikami, ale nikdy ne chemickými látkami.  

Q – Homosexualita? 

A - Sexuální sklony každého jsou výsledkem prostředí a osobních duševních podnětů. Sexuální tendence nejsou 
více nebo méně důležité než jakékoli jiné tendence lidských bytostí. Ve zdravé společnosti je důležité vědět, jak 
žít s rozdíly. Pro haló efekt a vývoj na sexuální tendenci nezáleží. Je to jen stav mysli. 

Q – Rh negativní. 

A – Změna fakturu nastala striktně chemicky a fyzicky v určitých pozemských regionech, jako genetická variance 
experimentů jiných ras. Rh negativ je konstanta, nelze ji klonovat nebo syntetizovat. Má specifické vlastnosti již 
od první genetické manipulace na planetě. Pokud nemáte Rh negativní, můžete mít uměle vyvolané jiné faktory. 
Na příští Zemi budou mít všichni Rh negativní.  

Q – Zločiny na jiných planetách? 

A – V každé společnosti existují ti, kteří chtějí méně odpovědnosti a pozici, kde se mohou více věnovat vlastním 
zájmům. Stejně tak, jako já, mohou vyhledávat dobrodružství na misích mimo kolonie. Respektujeme tendenci 
každého. Pokud chce někdo více, než by měl, snažíme se ověřit, zda pro to má dobrý důvod. Už dlouho se to 
nestalo. V našich koloniích nemáme zločiny. 

Q – Mateřský instinkt na vašich planetách? 

A - Mateřský instinkt je vlastní všem savcům. Je to přirozený instinkt k přežití. Rozdíl u inteligentních druhů je 
ten, že se snaží chránit každé ohrožené dítě. Stejné je to i v naší společnosti, pouze nejsme posedlí přehnanou 
ochranou. Všechny děti si mohou svobodně vybrat vlastní cestu podle svých životních tendencí. Jakékoli dítě je 
vítáno v jakémkoli domě. Členové naší posádky, kteří mají děti, ví, že pokud by se nevrátili, jejich děti budou mít 
láskyplnou péči od kohokoli.  
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Q – Technologické zaměření humanoidů? 

A - Nejen humanoidi jsou inteligentní. Reptiliáni, delfíny i hmyz nejsou humanoidní rasy. Existují rasy jejich 
potomků, které rozvinuli logickou inteligenti dlouho před humanoidy. Vzhledem k fyzickým charakteristikám 
svých ras neměly stejně rychlý vývoj, jako humanoidi. Potomci hmyzu cestují ve svých lodích po celém vesmíru.  

Q – Proč si nás vlastní vláda zotročuje? 

A – Od doby prvních kmenů vedly mezirasové rozdíly k režimu otroctví. Většina mužů byla odstraněna a ženy 
vzaty do práce a k plození. To nakonec v minulosti spojilo několik ras. Hybridi byli podřízenými. Po celé věky vaše 
elity udržovaly koncept otroctví kvůli ziskům a síle, podporované vaší církví. I dnes vaše elity udržují feudální 
systém vlády, manipulují masy v rozmaru svých potřeb. Prostí lidé jsou oklamaní pěšáci, kteří umírají pro zájmy 
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vládnoucí elity, nikoliv pro ideály. Nevidíte to, postupně jste ztratili schopnost zdravého úsudku. Jediný způsob, 
jak vykročit z tohoto začarovaného kruhu, stojí před vámi. Otroctví končí.  

Q – Můžeš se mýlit? Existuje nějaká společnost pokročilejší než vaše? 

A - Vývoj každé rasy prochází fázemi pochopení. Je nutné mít mnoho předcházejících znalostí, aby bylo možné 
porozumět. Nemá smysl komunikovat s mnohem vyvinutějšími bytostmi, které nedokážete pochopit. Já dokáži 
pochopit určitou logiku mnohem pokročilejších bytostí, ale nedokáži ji bezprostředně uplatnit v mém vývoji. 
Nedokáži správně pochopit smysl, nemám dosud odpovídající stav mysli.  

Q – Spojení mezi Egyptem, Dogony a Síriem? 

A - Černí afričané mají počátek v dávné reptiliánské kultuře Amphibian z planety Sirius. Přinesli různé segmenty 
humanoidů, kteří byli aklimatizovaní na planetách s vyhovujícími podmínkami pro plazy, aby vytvořili kolonie 
dělníků pracujících na přípravě oblastí pro budoucí kolonie reptiliánů. Pro začátek kolonizace, před 7500 lety, si 
vybrali Afriku. Poté, co byla tato kolonie označena za humanoidní, bojovali Atoinian z Andromedy za vyloučení 
reptiliánů, ochranu kolonií a pomáhali vývoji humanoidů, zejména na začátku egyptské kolonie. Pomáhaly jim 
jednotky z Plejád, které sledovaly další kolonie na planetě. Černé rasy humanoidů nebyly součástí původní sady 
DNA. Byly přineseny z míst známých dávné kultuře reptiliánů. Je to zcela jiný segment DNA. Po vyloučení plazů 
mohla být rasa organizována do kmenů a rozšířila se po celém kontinentě. 

Q – Hudba ve vesmíru? 

A - Všechny rasy oceňují jakoukoliv hudbu, zpěv, orchestr. Ve společnostech jako je moje, jsou všechny písně 
elektronické. Nemáme mnoho hudebních nástrojů. Ale tvůrci dobrých skladeb jsou velmi dobře hodnoceni. 
Hodně si vážím vaší klavírní, varhanní a smyčcové hudby. Máte dobré hudební tvůrce. 

Q – Jak poznáte dobré a zlé? 

A – Můžete to cítit, studovat a pochopit, pak jste schopni soudit. Cítíte. Studie rozumí a je schopen posoudit. 
Pokud nemůžete vědět předem. Pokud nevíte dopředu, zda je vůdce dobrý, můžete rebelovat proti záměrům. 
Odchylky jsou způsobené kulturními nedostatky. Růst mnoha společností je na újmu jiných. Je to jako nemoc 
společnosti, která sdílí stejnou planetu. Američané vědí přesně, co dělá jejich vláda s ostatními lidmi. Raději o 
tom nepřemýšlí, protože se necítí přímo odpovědní za vládu, kterou si zvolili. Není to dvojznačnost? 

Q – Vidění aury, reinkarnace, vzpomínky na minulé životy během spánku? 

A - Existují citliví lidé, kteří dokáží vidět některé frekvence aury. Pokud po smrti vejdete do čtvrté dimenze s 
plným svědomím vaší posloupnosti vývoje, máte šanci si vybrat mezi společnostmi, které jsou ve vaší frekvenci 
vývoje. Mysl neumožňuje se zastavit a nereinkarnovat. Vývojové sekvence existují pouze při reinkarnacích. Jako 
inteligentní bytost se nechce zastavit. Během spánku můžete obdržet data někým odeslaná, ale neovládáte mysl 
a přístup k vašim datům ve čtvrté dimenzi. Bude spát. Existuje možnost, že uvidíte některé informace z 
předchozích životů ve stavu hluboké koncentrace. 

Q – Existují ve vesmíru oblasti s pomalejším a rychlejším časem? 

A – Je to záležitost frekvencí vibrací. Vy máte organické systémové hodiny, které řídí vaše mozkové funkce. Na 
čas odpovídající místním lidem se musíme adaptovat. Čas se může také lišit v různých lokalitách, podle rotace a 
změn planet s ohledem na slunce. 

Q –Krulian a zpomalením Nibiru. 

A – Systém Nibiru zpomaluje. Hodně závisí na kometě Elenin. Mohou se rozhodnout přesunout Nibiru mimo 
solární systém a poté ho vrátit na původní trasu. Není to oficiální. Komunita vědců Galaktiky se nemíchá do 
nebeských těles, ale v tomto případě může udělat jednu výjimku. Monitorujeme to.  

Q – Světelné kosmické lodě = vysoce vibrujících bytosti? Reptiliáni? Mluvčí? 
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A – Pokud se vesmírná loď zdá osvícená, vidíte silové pole. Nemá to nic společného s frekvencí vibrací rasy, která 
ji používá. Existuje několik modelů lodí, každá rasa používá design odpovídající jejich potřebám nebo kulturním 
trendům. Existují rasy, které stále používají druhotné kosmické lodě s pomocnými tryskami, protože je to tradice 
jejich pilotů. Při nízké rychlosti můžete vidět výboj plamene. 
Nemůžete generalizovat rasy reptiliánů. Některé rasy Greys a reptiliánů nejsou problematické, podívejte se na 
vaši vládu a mafie. 
Plejáďané nemají na Zemi žádného mluvčího.  
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Q – Stoupající aktivita UFO? 

A – Je zde několik ras jako dobrovolníci a ze zvědavosti. Pomáhají komunitě sledovat komety, a když je potřeba, 
pomáhají Plejáďanům. Lunární základna je v permanenci jako nikdy. Máme tu 16 kosmických lodí, Plejády 21, 
Arkturus 8 velkých lodí, Aldebaran 20. Reptiliáni mají 18 lodí v Severní Americe, 12 záchranných lodí 
v Antarktidě, 17 lodí Camelopardalis na Saturnu plus některé velké lodě ze Siria poblíž Slunce. Ostatní jsou ze 
sousedních solárních systémů v této galaxii. Tento týden více než 600 kosmických lodí prošlo vaší sluneční 
soustavou. Jakmile kometa vstoupí do vašeho systému, počet se ještě zvýší. Pokud by se stalo něco opravdu 
katastrofického, bude tu na pomoc nejméně 800 kosmických lodí. Mohou nastat nějaké izolované události a 
poškození satelitů.  

Q – Tektonické pohyby, vulkanická aktivita? 

A – Zvedá se aktivita pacifického ohnivého kruhu v oblasti Japonska, Nového Zélandu a západního pobřeží 
Severní Ameriky. Evropa klesá kvůli problémům v Atlantiku a na severním pólu. Události mohou nastat kdykoli. 
Magnetické pole je slabší a v některých oblastech je narušené. Stoupá intenzita přísunu kosmické energie. 
Vyhýbejte se vystavení dlouhodobému slunečnímu záření, vámi dosud nedetekované záření může výrazně snížit 
reakci na nervovou stimulaci. Toto sekundární záření nikdy nebylo v atmosféře přítomno ve velkém měřítku díky 
ochraně vašeho magnetického pole. Během obracení bude magnetické pole procházet nulou. Jediné bezpečné 
místo pro zdraví je ve stínu. Vyvolávání velké kumulace mraků a bouří leteckým postřikem oxidem hliníku je 
kriminální přístup. Zabrání sice amatérskému astronomickému pozorování, ale oxid koncentruje kosmické 
energie do určitých vrstev a destabilizuje klimatické podmínky v těchto oblastech.  

Q – Snímky lovců duchů jsou produktem nadměrné aktivity mysli? 

A – Není to běžné, ale pokud mnoho mozků je fixováno na něco, čemu věří, v závislosti na podmínkách kvantové 
energie, mohou v kouři materializovat tenkou plasmovou siluetu postavy, objektu, nebo člověka. Molekuly se 
mohou seskupit mentální silou podle očekávání a po nějaké době se rozptýlí. V určitých naukách se tato silná 
kondenzace nazývá ektoplasma.  

Q – Proč nám pomáháte, pokud se stejně inkarnujeme jinam? 

A – Aby mohla existovat společnost, která by se udržovala mezi 600 a 700 miliony lidí, musí přežít mnoho lidí. 
Cyklus musí být podpořen komunitou Galaktika a jejími vědci. Vždy myslíme na rovnováhu nové kolonie.  

Q – Opakovaná čísla? 

A – Číselný systém je v podvědomí všech ras, ať už humanoidní nebo jiné. Všechny hvězdné brány jsou založeny 
na sadách stejných čísel podle regionu, kde je provozován. Portál pro dlouhé vzdálenosti má číslo 33:33, 
komunikuje s jakýmkoli portálem 33:33 kdekoli v galaxii. Regionální portál solárního systému je 333, 444 atd. 
333 komunikuje s 333. Kvůli pohybu lodí mají velké solární soustavy se stovkami planet čtyři až šest lokálních 
portálů. Váš systém dosud nemá žádný regionální portál. Nemá žádnou komunitu, která by vyžadovala jejich 
použití. Vaše sluneční soustava má intergalaktickou bránu instalovanou komunitou Galactica na vašem měsíci, 
která umožnila vytvoření této humanoidní kolonie civilizacím z jiných galaxií. Portál 11:11 je specifický pro 
čtvrtou dimenzi kdekoliv ve vesmíru. Je to plně jiný druh portálu, portál duší. Symbolizuje procházení mezi 
oběma dimenzemi. Vnímání těchto číselných sekvencí nějakým způsobem spojeno s citlivostí na frekvence 
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provozu místních portálů. Lokální portál generovaný mateřskou lodí pro regionální operace mohou vnímat citliví 
jedinci. Každý sen se na planetě na krátkou chvíli otevírá mnoho místních portálů pro servisní lodě. 10 místních 
portálů je trvale k dispozici každému, kdo přijede na tuto planetu. 

Q – 12 vláken DNA? 

A – Aktivace vláken DNA odpovídá prostředí, kde žijete. V současných frekvencích planety je nemožná větší 
aktivace mozkové stimulace. Tato evoluce proběhne v nové fázi Země. Rozsah schopností ne výsledkem 
hybridizace. V dávných dobách Plejáďané provedli tento typ experimentu na konkrétních obydlích, kde chtěli mít 
syna. V těchto domech trvale umístili frekvenční pole, takže zde narozené děti stimulují lokální frekvenční pole. 
Tyto tzv. Indigové děti mají úplnější aktivaci DNA. S novou frekvencí na planetě budete mít velmi zvláštní novou 
generaci.  

Q – Konopí? 

A – Rostliny se používají jako přírodní relaxant. My je používáme jako čaj. Může způsobit problémy s pozorností 
a nehody. Rostliny s určitými alkaloidy používané zodpovědně mohou mít velký význam pro boj se stresem a 
úzkostí. 

Q – Tajemný zvuk 10. května 2011 ve Virginii.  

A – Jak jsem říkal, byla instalována podmořská základna. Tubulární kosmické lodě Arkturianů jsou poněkud 
hlučné, a to jak staticky levitující, tak při opouštění atmosféry. V Atlantiku to nevadí, ale v blízkosti městských 
oblastí probudí mnoho obyvatel. Tato základna by zde neměla dlouho zůstat, region brzy přestane být stabilní.  

35 

Q – Prorocké budoucí mapy světa? 

A – Kolonie rozvíjející humanoidy jsou katalogizovány po miliardy let. Mnoho ras začalo stejným způsobem jako 
vy. Většina věcí, které děláte, je téměř opakující se proces toho, co se stalo dříve s ostatními koloniemi. Téměř 
vše se opakuje ve velmi podobných cyklech. Pokud se vtělí duše dříve, aby pomáhaly planetě, nazývají se 
kulturní průkopníci. Jsou dobrovolníky pro evoluční proces humanoidů v kolonii. Ve čtvrté dimenzi existuje 
zvláštní oddělení pro dobrovolníky. Pokročilejší se rodí s mozkovými funkcemi mnohem osvobozenějšími, než je 
průměr společnosti, které se zúčastní. Jedná se o velké fyziky, filozofy, vynálezce, alchymisty a proroky, protože 
už mají tyto informace z několika dalších podobných zkušeností z předchozích misí. Tyto znalosti a informace 
přichází, když se setkají s výzvou. Do té doby je vše naprosto normální. Pouze pokud se věci dostanou z vnějšího 
popudu mimo kurz, teprve tehdy. Jako např. spojení vaší vlády s Reptiliány, které by mohlo nenapravitelně 
ovlivnit historii kolonie. Bohužel se nedá nic dělat, protože mají zvláštní pozvání vašich velkých vlád a církví, aby 
se zúčastnili světa jako oficiální hosté. My tu jsme, abychom minimalizovali následky a zasáhli, pokud se 
záležitosti s reptiliány vymknou kontrole.  

Q – Transportní portály? 

A – Jako na letištích. Loď musí mít povolení a cestovní plán. Jakmile je odkomunikován s kontrolou, dostane loď 
přístup k odpovídajícímu portálu na odsouhlasenou dobu. Větší počet portálů současně podporuje souběžný 
provoz. Portály 22:22 nebo 222 podporují menší provoz, než vyšší 333. Všechny lodě jsou registrované, takže je 
snadné identifikovat pachatele, pokud se něco stane. Některé lodě schopné někdy systém podvést falešnými 
kódy jsou nakonec zjištěny a zabaveny s ukradeným nákladem. Existují komplexy vězeňských nemocnic, které se 
pokouší tyto bytosti zotavit.  

Q – Ochranná smlouva Galaktiky? 

A – Komunita Galactica je asociací planet a jejich společností. Vždy platí jeden za všechny a všichni za jednoho. 
Při problému v jakékoli kolonii, který si není schopná sama vyřešit, se Galaktika může spolehnout na podporu 
všech flotil planet dostupných v regionu. Členové komunity Galaktika se mohou spolehnout na ochrannou síť. 
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Země má status chráněné kolonie. Kolonie je ve vývoji, který může, nebo nemusí uspět. Některé společnosti jsou 
více zahrnuté v ochraně kolonií, např. ty, o kterých se bavíme. Jakákoli pokročilá humanoidní společnost, která 
zjistí problémy s nějakou kolonií, má povinnost neprodleně zasáhnout na ochranu kolonie, ať už je registrovaná, 
nebo ne. Invaze se nebojte.  

Q – Co znamená, že se Evropa propadá? 

A - Evropa uvolňuje okraje svých tektonických desek. Tektonické desky se upravují po celém světě, všechny staré 
sopky se znovu stávají aktivní, což je provázeno zemětřeseními a tsunami. Svět se mění. Zvyšujte své osobní 
frekvence každý den. Nový svět bude mnohem lepší pro vaše budoucí generace 

Q – Reinkarnace a příbuzní? 

A – Ve čtvrté dimenzi zjistíš, že jsi žil s mnohem více lidmi, než si dokážeš představit. Můžeš si vybírat lidi, kteří 
jsou v blízké budoucnosti, pokud existuje možnost inkarnace v této konkrétní rodinné větvi. Ale nebojte se. 
Budete si pamatovat mnoho otců partnerů matek a bratrů, které jste měli. 

Q – Je nadcházející událost interdimenzionální? 

A - Je velmi snadné mluvit o interdimenzionálních interakcích. I když budou vaše mozky schopné používat 
telepatii, stále před vámi bude dlouhý vývoj, než budete moci uvažovat o takové interakci. Moje rasa může 
přesunout mysl do nárazníkové zóny, pokud se budeme koncentrovat na úroveň nad nám známou dimenzí a 
budeme ji chtít interaktivně pozorovat. V několika dalších generacích můžete rozvinout tyto schopnosti. 
Informace o interdimensionálním posunu neodpovídají vašemu současnému stavu evoluce. 

 Q - Bermudský trojúhelník? 

A - Většina planet má oblasti, které tangenciálními silami vyrovávají systém s ohledem 
na interakce všech sil galaxie. Jedná se o místa s vysokou vodivostí k planetárnímu 
jádru. Bermudský trojúhelník je něco takového. Někdy tvoří vír energie, který se 
náhodně dotkne předmětů a nástrojů. Víry někdy interagují s časoprostorovým polem, 
které zahrnuje všechny planety a udržuje vaše vibrační frekvence stabilní. Může to 
způsobit narušení času, nebo průchody bez definice času a prostoru. Je to fyzický jev.  

Q – Ohnivé mouchy u Slunce na videích NASA a Soho? 

 A - Některé lodě ve vašem systému zůstávají u Slunce, aby co nejméně ovlivnily orbity 
planet. Je to nejvíce statický bod systému. Některé lodě jsou i větší, než vaše Slunce. 
Na obrázcích jsou opravdu velké kosmické lodě. 

Q – Nejsou základny Reptiliánů na Marsu porušováním pravidel Galactica? 

A - Plazi jsou tady jako hosté vaší vlády, která je pozvala na základny na Měsíci a Marsu. Je to jednoduchá 
dvoustranná dohoda, neporušují pravidla, protože vaši vůdci povolili jejich přítomnost na základě svobodné 
vůle. Vaše současné vlády v novém věku planety nebudou mít moc času, takže ani reptiliáni nemají mnoho šancí 
na pozitivní výsledek. Až budete řádně zastoupeni v radě, můžete, nebo nemusíte přijmout reptiliánskou 
přítomnost na planetě.  
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Q – Richards Boylan – mimozemské kontakty? 

A – Pokud zprostředkovává kontakty vaší vlády, pak je to s reptiliány a jejich Greys. Jsou to jediní cizinci ve 
spojení s vaší vládou. 

A – Kdo by nás mohl zastupovat u komunity Galactica? 
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A - Zástupce nebude vybraný náhodně. Bude testována jeho aura, charakter a schopnost řídit komunitu. Bude 
muset být schválen radou, která se zřídí na vaší planetě, která bude zahrnovat i zástupce společností, kteří 
pomáhali ve vývojovém procesu, mezi jinými Plejáďané, Aldebařané, Andromeďané, Arkturiáni. Nikdo se 
nebude moci jednoduše prohlásit za zástupce 
planety bez souhlasu této pozemské rady. 

Q –Apollo 20 na Měsíci a Mona Lisa?  

A – Loď objevená na Měsíci byla velmi stará velká 
plejádská loď a jedna z malých servisních lodí ze 
které vzali tělo pilota. Podle vlasů a oblečení byla 
členkou dávné kultury, která dala vznik rase 
Atonian z Andromedy. Byla součástí posádky 
plejádské lodi. Tyto dvě společnosti společně 
hodně spolupracují. Toto byla stará rasa 
humanoidů z Andromedy před 1,5 miliardou let. 
Nyní je rozdělená do desítek dalších pokročilých 
humanoidních ras etnicky stejného typu jako vy. Jejím pokračováním na Zemi byla dávná rasa Saxas. 

Q – Pád dvojčat v New Yorku? 

A – Byla to řízená demolice předem umístěnými výbušninami. Letadla byla řízena dálkově, s vypnutými motory. 
Domníváme se, že byly řízeny reptiliány, kteří v té době viseli nad místem, protože jsme v době incidentu zjistili 
v oblasti silnou energii tažného paprsku, ale nemůžeme to dokázat. Další podvod na lidi, aby si neuvědomili 
skutečné záměry vlády ospravedlňující tak kořistění zdrojů napadené země.  

Q – Elenin a aktuální stav? 

A - Monitorujeme události, ale vaše oblast nemá v krátkodobém horizontu dobré vyhlídky. Tektonické pohyby je 
extrémně obtížné předvídat, protože existuje mnoho proměnných. S největší pravděpodobností mezi Asií a 
Austrálií bude vznikat tlak na pacifickou desku pod Severní Amerikou. V případě událostí v Pacifiku neprodleně 
opusťte západní pobřeží. 

Q – UFO https://www.youtube.com/watch?v=yMTjzqzHP2k&index=36&list=PL367DBA4B8836F09B cca 5:30 

A - Jde o pravidelnou 
přepravní jednotku, která 
sekvenčně vypouští větší 
sondy. Ty naložila 
teleportem ze skladu 
mateřské lodi. Menší jsou uvolňovány přímo ze služebních lodí.  

Q – Radiace nukleárních zařízení? 

A - Radiace desítek nukleárních elektráren bude absorbována planetou během přeměny. Některé 
dekontaminační kroky zbydou v některých oblastech na Plejáďanech. Mají skvělou techniku pro neutralizaci 
zbytkové radioaktivity. Ropa a špinavé atomové energie budou minulostí.  

Q – Jiné rasy a postižení lidé? 

A – Pouze lidé s Downovým syndromem jsou ze specifické planety humanoidů v rané fázi vývoje. Ostatní případy 
jsou genetické anomálie většinou způsobené znečistěným životním prostředím během vzniku plodu. V některých 
případech může být celá společnost postižena stejnou látkou a generovat všechny jedince se stejným rysem. To 
se stalo s rasou pygmejů. Několik asijských pygmejských ras je výsledkem hybridizace s dávnou rasou typu Greys 
před milióny let.  

Q – Duše prý neexistují a mysl je funkcí mozku? 

https://www.youtube.com/watch?v=yMTjzqzHP2k&index=36&list=PL367DBA4B8836F09B
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A - Někteří vědci a lékaři se stali skeptičtí a věří pouze ve hmotu. Ale společnost musí připustit své rozdíly. Až tito 
skeptici budou umírat, změní své učení ze strachu, že se stanou pouhým prachem. 

Q – Mozek? 

A – Mozek je orgán řízený kosmickou energií, kterou přijímá díky přítomnosti duše ve fyzickém těle. Všechny 
živé bytosti s kolektivní, nebo individuální duší, přijímají energii a ý přijímá přítomnost duše ve fyzickém těle 
všech živých bytostí. S kolektivními dušemi nebo jednotlivými dušemi přijímá energii a synchronizaci, která je 
zpracována tímto fantastickým kvantovým biologickým strojem. Biomechanický superpočítač nikdy nebude žít. 
Duše je jedinou částí vaší bytosti, která nese život. 

Q – Svobodná vůle? 

A - Existují předem definované směry vývoje pro vyvíjející se společnosti, které reguluje svobodná vůle. 
V konzumní společnosti, jako je vaše, se stáváte kolečkem v soukolí téměř bez vlastní identity. V harmonicky 
rozvinuté společnosti můžete použít svobodnou vůli, abyste byli sami sebou. Nikdo v našich společnostech 
nevynucuje pravidla života. Svobodná vůle lidských bytostí se silou pochopení vede k vytvoření harmonické, 
sociálně zdravé společnosti. 

Q – Jak dlouho existujeme jako lidé? 

A – Jste lidé tak dlouho, jak dlouho existujete. Na Zemi jsou duše, které se rozvíjí tisíce let, i duše, které se 
narodily před několika životy. Ignorance a nedostatek nadhledu vedou k málo vyvinutým etnickým skupinám. To 
přitahuje na planetu podobné bytosti v rané fázi vývoje. Zkušenější duše se musí narodit v prostředí 
kompatibilním s jejím vývojovým stupněm a pokračovat v růstu, jiní musí získat počáteční zkušenosti, i když 
špatné. Musí začít proces svého růstu. Nemuseli nutně být v jiných životech zlí. Často to znamená, že neměli 
žádný předchozí život. Společnost musí pomáhat méně šťastným, jinak bude mít zatížený vývoj. Dostáváte tyto 
bytosti jako děti, abyste jim pomohli s jejich pomalou integrací. Tyto bytosti budou posláni na ty planety, kde 
mají větší šanci na rozvoj. Zhruba 90% stávající populace nedosáhlo úrovně porozumění, aby zůstala.  

Q – Bible? 

A – Bible a podobné spisy jsou výsledkem romantizace textů, které zde zanechali původní mimozemské rasy. 
Byly předávány z generací na generace tisíciletími, každá společnost si je přizpůsobila jejich realitě a morálce. 
Váš zodiak zůstává přizpůsoben tak, aby znamenaly božstvo. Tento koncept je používán vaším náboženstvím 
dodnes. Společnosti si vytvořily vlastní smysl pro spravedlnost a božství. Nic nebylo sděleno bohem, ale 
vytvořeno vámi, jeho malými kousky. 

37 

Q – Co znamená tvé jméno Mythi? 

A – Je to sada zvuků, které jsou nejblíže mému jménu. Kompletní jméno zní Mythi Siscphephics. Pro vás to 
skutečně nic neznamená.  

Q – Existují hranice vesmíru? 

A – Neexistuje nic jako zeď na hranicích. Nejsnáze k pochopení je představa, že jste uvnitř obrovské koule. 
Chodíte stále dokola, při malé odchylce se nikdy nevrátíte do startovacího bodu. Jen pohybujete kolem vnitřního 
povrchu míče bude trvat trilióny triliónů let, a možná ani potom byste nezvládli poznat všechny galaktické 
komunity. Podle toho, co víme, musí pokrývat téměř miliónový objem této hypotetické sféry,  

Q – Falešný útok ET pod taktovkou vlády? 

A – Pokud by se tak stalo a zúčastnily by se lodě reptiliánů, zasáhneme a pošleme jejich lodě pryč. Pokud bude 
použita holografická projekce, je na vás, abyste odhalili podvod, protože nemůžeme zasahovat do jednání vaší 
společnosti. K některým pravidlům musí vaše společnost dospět sama, aby dosáhla očekávané úrovně. 
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Q – Tunguzka? 

A – Výbuch v této oblasti v roce 1908 způsobil malý meteorit složený z přírodní antihmoty přicházející z vnější 
části galaxie. Jsou velmi vzácné, protože neutralizují cokoli, na co narazí na své cestě. Tento malý meteorit 
prolétl tangenciálně nad celou Evropou, kde se téměř celý neutralizoval v atmosféře. Část, která zbyla, se 
neutralizovala při doteku se zemí v tomto regionu.  

Q – Jak komunikuješ s kapitánem Billem? 

A – Setkali jsme se náhodou. Navštívil jsem region a cítil jeho přítomnost. Byl dospělá a vyvážená osobnost. Když 
jsem začal konverzovat, byl jsem si jistý, že si můžeme vyměňovat informace. Je inteligentní s širokým 
rozhledem. Občas přinesl nějaké obrázky v mobilním procesoru k analýze. Nyní komunikujeme mentálně i přes 
transmiter. Se svolením mých přátel z posádky jsem se rozhodl pro kontakt v rámci výzkumu. Nemám důvod být 
v kontaktu s někým jiným. Již takto to není až tak OK. Ovšem přebírám plnou odpovědnost za své jednání. 
Neudělám nic, co by zasahovalo do naší mise.  

Q – Sebevraždy? 

A – Sebevraždy nejsou rozhodnutím vlastní lidské bytosti. Jsou výsledkem degenerace velkým stresem, který 
vytváří pocit naprosté neschopnosti řešit problémy, které se stanou tak obrovskými, že překonají přirozený 
instinkt přežití. Elitářská a konzumní společnost vyvolává mnohá očekávání, která nejsou uskutečněna a 
způsobují zoufalství. Vaše očekávání odpovídají citům a závazkům. Mezi vašimi páry to také vytváří stejný druh 
úzkosti a očekávání, což může vést k zoufalství a vysokému stupni stresu. Sebevražda znamená oslabení 
rovnováhy, vede k pádu na mnohem nižší úroveň frekvencí. Vede k návratu do méně vyvinutých společností, 
nebo o jeden stupeň níže. Pokud se vrátíte k tomuto bodu, jste více vyrovnaní odolávat těmto problémům a 
pohnout se.  

Q – Jak dlouho trvá postavení obrovské lodi?  

A – Existují planety 100 x větší, než vaše slunce. Obrovské planety obíhají slunce 1000 x větší než vaše. Existují 
výrobní jednotky s kapacitou výroby obrovské lodi během 1-2 let. Některé rasy staví lodě přímo ve vesmíru, kde 
to trvá mnohem déle. To je případ lodi Krulian. Stavěla se 10 let, protože jejich planetě zbývalo 12 let stability, 
vzhledem k poloze na středu dvou galaxií. Jejich planeta bude odstraněna ze své orbity. 

Q – Nibiru? 

A – V tomto roce se planeta významně zviditelní. Nejsme zahlcování alternativními výsledky, pokud nedojde ke 
změně, je potrvzeno období září – říjen. . dojde k významnému odhalení planety.  

Q – Kontakty s mimozemšťany? 

A – Někteří Plejáďané měli několikrát kontakty s lidmi na Zemi. Aktuálně zde není žádný kontakt. Nemají na Zemi 
žádného aktivního mluvčího. Kontakty se uskuteční v nové éře planety. Kontakty s Kassiopeiou mohu prověřit. 
Z Andromedy tu neoficiálně udržuji kontakty pouze já. Je tu mnoho ras, nevím, co dělají, protože neovlivňujeme 
suverénní rasy. Aktuálně jsou pro období přechodu kontakty velmi limitovány. Žádná rasa vás nechce ovlivňovat 
a měnit směr přechodu. Reptiliáni a Greys zkouší provádět své úmysly způsobem, který by nešlo označit za 
přímé ovlivňování, protože mají s vašimi elitami podepsanou smlouvu jako hosté a konzultanti.  

Q – Kassiopeia? 

A – V Kassiopeii je mnoho humanoidních komunit. Všechny oficiální rasy jsou členy komunity Galaktika. Jsou zde 
i komunity Reptiliánů a podomci insektních ras. Jsou zde rasy naší linie humanoidů, rasy Greys a planety na 
úrovni doby kamenné s Indiány. Stejné typy komunit, jako v naší a vaší galaxii.  

Q – Fauna a flóra na planetách s vyšší frekvencí? 
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A – Vaše planeta má obrovské množství druhů. Bohužel je postupně decimujete. Během posledních 50 let jste jí 
dokázali zasadit smrtelnou ránu. Rovnováhu jí dokáže obnovit jen radikální změna. Nová společnost 10% by 
měla být naladěná k harmonii s planetou. Měla by dát vznik velmi krásné flóře a fauně s druhy, které jste si 
dosud neuměli představit. Máte mnoho dobrých věcí, ale budou ještě lepší. Umíte si představit květiny, které na 
vás reagují. Vývoj stojí za to.  
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Q – Negativní propaganda ET v médiích? 

A - Komunita Galactica není až tak nevinná, ale legálně zatím nemůže nic dělat. I vy se musíte naučit filtrovat 
informace z médií.  

Q – Velká Británie a 10 %? 

A – Vzhledem k arktickému kruhu je velká pravděpodobnost tsunami. 10% budou ti, kteří zdědí Zemi. Elita, která 
přežije, zde bude pouze do konce tohoto života. V její další inkarnaci bude transferována na správné místo. Do 
nové společnosti nepatří, v nové organizaci nebudou mít aktivní hlas. Jsou na našem listu.  

Q – Astrální projekce? 

A – Nejlepší způsob, jak rozvinout a vyladit vaší frekvenci a auru je zvýšením příjmu čisté kosmické energie. 
Existuje několik technik nasměrování energie, zvláště pokud jsou zamýšlené pro dobro vašich sousedů. Východní 
techniky vyvinuté starověkými kulturami, jako je Reiki, jsou nejlepším způsobem pro vaši stávající úroveň 
aktivace mozku.  

Q – Explodující transformátory? 

A - Výbuchy v jednotkách, které snižují napětí ve vaší distribuční síti, jsou přímým důsledkem zvýšeného zatížení 
sluneční radiací a zvýšeným výskytem kosmické energie. Vaše geomagnetické pole se stává slabším. Přidávají se 
díry i způsobené bombardováním frekvencemi v některých oblastech. Někde začnete mít výpadky elektrické 
energie a satelitů. Možná nebude možné komunikovat přes počítač. 

Q – Izolovanost od společnosti? 

A – V tomto období radikálních změn sil oscilují frekvence. Mnoho z vás bude cítit nepohodlí a úzkost. Dá se to 
zvládnout postupným uvolňováním. Snažte se pomoci méně přizpůsobeným. Zkuste se dostat na vyšší úroveň, 
jako byste byli pouhým pozorovatelem událostí. V tomto kontextu uvidíte svou roli mnohem jasněji.  

Q – Proč jsme zatím nebyly oficiálně v kontaktu? 

A – Jiné rasy navštěvují vaší planetu více než 2 mld. let. Tato kolonie byla zahájena přibližně před 6000 lety, kdy 
jsme na regionálních úrovních rozvinuli různé civilizace, které byly následně převedeny do nových kolonií podle 
stupně vývoje. Pravděpodobně pocházíte z linie, která není starší než 6 000 let. Ale možná máte stopy hybridů, 
které na planetě existovaly jako izolované kmeny před více než 12 000 lety, až na to, že teď chystáte změnu 
Země. Vybrali jste si tento čas, abyste dosáhli úrovně vyžadované pro uznání rasy na planetě Země. Další změna 
věku proběhne za dalších 200 milionů let. 

Q – Dokáží reptiliáni měnit vzhled?  

A - Nemění vzhled, ale pracují za zákulisí. Reptiliáni jsou masožravci. Rituální oběti provádí sekty lidí. Vaše elity 
se jich aktivně zúčastní, bez, nebo za přítomnosti reptiliánů.  

Q –FEMA? 

A - Mají v úmyslu zvýšit následky přírodních událostí, aby odstranili co nejvíce lidí. Lidé by se měli shromažďovat 
kvůli hladu sami. Uvěznění pak budou likvidováni. Pokud by k tomu mělo dojít, zasáhne komunita Galaktika.  
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Q – Co znamená změna vibračních frekvencí? 

A – Je to jen pocit. Planeta jde to vyšších vibračních frekvencí, ale ve třetí dimenzi. Společnosti ve třetí dimenzi 
jsou o dvě miliardy let starší než vy. Ve třetí dimenzi budete mít stovky dalších generací. Ve třetí dimenzi je 
mnoho úrovní frekvence vývoje. Zaměňujete vyšší úrovně za dimenze. To, co nazýváte třetí dimenzí je první z 
deseti úrovní, které existují.  

Q – Jak dlouho bude trvat přechod na novou Zemi? 

A – Nová doba začíná 21.12.2012. Frekvence planety jsou poté odlišné. Nibiru překročí galaktický rovník 
v období, kdy solární systém dokončí okruh kolem centra galaxie.  

Q – Staré Řecko? 

A – Řecká kolonie byla osazena rasou Krug z Plejád, cca před 4 tis.lety. Jejich kmeny měli kulturní a umělecké 
nadání, které později zformovalo řeckou civilizaci. V této době Atonian dokončovalo rozvoj egyptské kultury. Na 
požádání Atonian vysadili Krug svou civilizaci.  

Je nemožné provádět předpovědi pro všechna místa na planetě v souvislosti s průletem komety. Pokud kometa 
změní svou trasu, všechny události mohou být změněny. Necítím se jako mluvčí této události. Budete-li opravdu 
připraveni ve svých myslích, zaslouží si vaše duše být zde. Nová fáze planety je připravena přivítat nové členy v 
nové éře. Připravte se, že děti, které zdědí Zemi, budou díky dlouhému životu a míru rozvíjet novou společnost, s 
rovnými příležitostmi pro všechny.  
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Q – Něco víc o Řecích?  

A – Planeta Krug se věnuje umění, lze ji vnímat jako Olymp. Plejáďané nezamýšleli Krug jako specifickou rasu. 
Měli být jen šťastnější. Na své přímé potomky by mohli být velmi hrdí. Řecko byla velice poutavá kultura, která 
ovlivňovala hodně západních civilizací v historickém období, kdy bylo umění a věda relevantní. Byli obklopeni 
mytologií, která vedla k astronomii. Jejich zvláštní zvěrokruh se jiným etnickým skupinám nepodařilo přijmout a 
tak se v průběhu věků vytratil, stejně jako hlavní místní plodiny. Kulturní a vědečtí zástupci této kultury byli 
přesunuti na planetu jejich původní rasy, aby pokračovali ve svém vývoji. Stejně tak se stalo s civizizací Atlantis, 
Sumeru, Egypta, Mayů, Aztéků, Inků a několika dalších v Asii. Části, které zde zůstaly, neměly v dané době 
příslušné frekvence pro přenos na planety původu a staly se součástí všeobecného vývoje kolonie na planetě. Asi 
před 1000 lety se přestalo s experimenty a etnické skupiny kontrolují vlastní vývoj nezávisle na vnějších zásazích, 
aby daly vznik životaschopné a oficiální společnosti na planetě před koncem tohoto galaktického cyklu. 

Q – Kosmické lodě různých ras? https://www.youtube.com/watch?v=OynY-ERxNvs  

A – Několik lodí má tvar bumerangu, nebo mají stabilizační křídla různých forem. Některá křídla zatažitelná, jiná 
stacionární. Některé lodě vypadají jako hvězdy s mnoha paprsky, když otevřou všechny panely (Sirius – video 
4:50). Loď s křídly je z vaší galaxie ze solárního systému Gorlac, humanoidní společnost., 1000 let před vámi. 
Existuje energetický systém, který 
nepoužívá bubny s antihmotou. Je 
založen na energetických 
koncentrátorech a je zaparkován poblíž 
Slunce. Je široce používán 
společnostmi, které nechtějí být závislé 
na vnějších zdrojích technologií pro 
jejich lodě. Tyto lodě nemají co dělat se 
starými Anunnaki. 
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Q – Proč není dráha Elenin spojena s dráhou Nibiru? 

A - Tato kometa je železné jádro většího měsíce Jupiteru, který byl zničen při posledním průchodu Nibiru 
sluneční soustavou. Oběžná dráha se trochu liší, ale má shodný časový vzor. Je daleko od gravitačního pole 
Nibiru. 

Q – Dulce, Nové Mexiko? 

A - Tyto základny a laboratoře provádějí různé hybridizační experimenty s lidmi. Chtějí vytvořit hybridní rasu, 
která by byla považována za humanoidní. Nejí lidi, jejich preference jsou kozy, drůbež a ryby a zpracované 
hovězí. Pokud by na planetě nebylo nic k jídlu, určitě by jedli lidi a lidé by jistě jedli ještěrky. 

Q – Horoskopy apod.? 

A - Hry s konstelacemi zodiaku jsou velmi staré. Fakticky vzdálenost hvězd je přiliš velká na to, aby mohla mít vliv 
na vaši energii. Váš měsíc jako blízké těleso může gravitační silou ovlivnit datum narození. Vyšší gravitační tah při 
úplňku může zvýšit tlak tekutin v těle a často urychluje události. Čínský kalendář uvádí trendy pro astrální 
sluneční období. Datum narození nemá prakticky žádný vliv na typ chování nebo osobnost jednotlivců. 

Q – ET kontakty Rusů? 

A - Jedná se o Greys spojenou s plazy. Jsou rozptýleni ve všech vašich vládách. V Mléčné dráze a Andromedě jsou 
různé kolonie. Nelze je rozlišit jen podle vzhledu. 

Q – UFO náboženská rádia? 

A -Tyto skupiny sledují logické události a neoficiální předpovědi. Někdy je spojí s náboženskou doktrínou. Možná 
vydá prohlášení i papež.  

Q – 10 % 

A - Mnoho milionů lidí zůstane na planetě. Postupně se bude rodit zbývajících 10%. Ti, kteří budou ve 4. dimenzi 
budou revidovat své cíle, pozorovat události a čekat. Mohou se ztělesnit na jiné planetě, která je na stejné 
frekvenci Země a vrátit se k ní v příští inkarnaci. Pokud chcete. Tato flexibilita existuje pro ty, kteří nechtějí zůstat 
daleko od třetí dimenze, což je ideální místo pro další rozvoj. 

Q – Následující události? 

A - Tektonická nestabilita planety dosahuje svého limitu, mohlo by dojít k významné události. Tento měsíc 
kdykoliv. Pokud náhodná událost zmírní tlak v některých místech, bude méně destruktivní. Pohyby okrajů 
tektonických desek související s obrácením magnetického pole Země budou ve směru hodinových ručiček. Zvýší 
se množství vulkanické aktivity. Na začátku října se rozhodne o Elenin. 

Q – Strava a vibrace? 

A - Nosorožec, který pojídá pouze trávu, může být víc násilnický než lev. Indián lovící zvířata může mít auru čistší, 
než vegetarián u vás. Důležité je že jíte to, co vaše tělo potřebuje v tomto okamžiku vašeho života. Přejídání a 
odpad znehodnocuje auru celé společnosti, protože potřebujete zefektivnit zdroje planety. Pokud lidé hladoví a 
jinde vyhodíte více jídla, než je potřeba, je něco velmi špatné a nevyvážené, aura země je slabá. Ve skutečnosti 
10%, o kterých mluvíme, jsou ti, kteří opravdu pečují a trpí s planetou. Není rozhodující, co jíte, vaše frekvence 
jsou přímé produkty vašeho svědomí. 
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Q – FEMA 
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A – Vaše vláda se připravuje. Pokud by došlo i ke kolapsu satelitních sítí, bude jedinou možností amatérská 
radiová komunikace. Zabráníte tak naprosté izolaci a závislosti na informacích od vlády.  

Q – Elenin? 

A – Není to kometa, ale planeta, která si udržuje vlastní vnitřní atomovou aktivitu. Vysílá částice podobně jako 
Slunce. Aktuálně je to malá trpasličí hvězda, nikoli ledová kometa. Je to jádro starého měsíce Jupitera. Říkáte mu 
také Honda. Jeho velikost včetně atmosféry je přibližně 78.000 km. Jeho trasa je monitorována komunitou 
Galaktika. Není vidět optickými, ani slabými infračervenými teleskopy, protože neemituje ani světlo, ani teplo. 
Bude ji vidět, až ji osvítí Slunce, přibližně za 3 měsíce.  

Q – Kontinenty a Nibiru? 

A – Zatím nevíme nic o plánech komunity. Vlny mohou dosahovat až 300 m, pokud bude pokračovat ve své 
dráze. Podle hloubky moře může být bezpečná výška 600 metrů. Vítr až 250 km/h.  

Q – Můžu tě po vstupu Země do komunity potkat? 

A – Můžeme uspořádat setkání v tvé zemi a zbratřit se. 

Q – Tvoje planeta? 

A – Moje planeta se jmenuje Mantuk, je na sedmé orbitě, kolonie na páté orbitě se jmenuje Mantika, na šesté 
Sitka, na osmé Khatmon. Mantuk je kulturním centem, centrem výzkumných laboratoří a residenční. Mantika 
má skvělou půdu a zabývá se výrobou potravin. Sitka je průmyslová, téměř vše se vyrábí zde. Khatmon je téměř 
celý pokryt oceány, jezery a lesy. Je pro lov ryb a rekreaci.  

Q – Vlády? 

A – Pokud hovořím o vládě, mám na mysli, že všechny vlády jsou přímo spojené s elitami. Chudé budou zcela 
jistě likvidovat první. Snadno umřou bez přístupu ke zdrojům. Současných více než 100 etnik by chtěla vláda 
zredukovat na 20. Ale máme je pod dohledem.  

Q – Proč by to vláda dělala? 

A – Přírodní katastrofy jsou náhodné. Chtějí mít jistotu, že konečnou rasou na planetě bude ta jimi vybraná. Na 
začátku vztahů s Galaktikou nechtějí mít žádné překážky a mít svět pod kontrolou. Ale to se nestane.  

Q – Co máme dělat? 

A – Ve vaší situaci vám rebelování nepomůže. Věnujte se svému životu. Planeta přestane obchodně 
komunikovat. Práce se změní. Vaše ekonomika se kvůli omezení komunikace zastaví. Energie, banky. Zkuste 
přežít na izolovaných místech…. a pokud se nic nestane, pokračujte v běžném životě a nestrašte a neovlivňujte 
lidi okolo vás. Nevnucujte jim doktrínu, jen se věnujte svému vědomí.  

Q – Humanoidi létající v atmosféře? 

A – Existují světelnější humanoidní bytosti z 6 úrovně frekvencí. Bez problémů levitují, pokud nechtějí chodit. 
Mají pokročilou mentální sílu, kterou dokáží změnit magnetické síly na planetě neutralizérem v jejich poli aury. 
Je řízen myslí, a funguje jako normální smysly hned od narození. Literárně mohou létat. My na páté úrovni 
můžeme využívat telepatii, ale nerodíme se se schopností ovládat naše biopole.  

Q – Proč jíte ryby? 

A – Všichni humanoidi potřebují určité výživové prvky. Tento druh vyhovuje naší spotřebě a kontrolujeme tím 
stav rybí populace, která by se jinak nekontrolovaně množila. Nejsme hypokraté. Ve třetí dimenzi je to 
v pořádku. K božství máme daleko a rozvoj rasy zajišťujeme moudře a s rozvahou.  
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Q – Tajný kód Bible 

A – Misionáři ze 4. dimenze se inkarnovali na planetu, aby přinesli znalosti. Jejich vize byly poněkud širší. Jednou 
je budete moci uvidět. Jména, data a události jsou definovány s matematickou přesností. Podle tendencí etnik 
uvádí detailní přehled všeho, co se může přihodit v průběhu vývojového procesu. Je to mimořádně pokročilá 
technika behaviorálního studia. Pro mě je nemožné to blíže vysvětlit, protože neznám podrobnosti procesního 
systému. Věděli, zda nějaká významná událost nastane, nebo ne. Téměř vše, co se může přihodit během vývoje, 
v jakékoli kolonii, tisíce let předpovědí. Pokud získáte konkrétní znalosti v nastávajícím období, může to 
definitivně změnit kontext vašeho vývoje a budoucnost kolonie. Jakýkoli detail může způsobit řetězovou reakci, 
lepší, nebo horší. Perfektní koordinace Modrých bytostí je pro naše kolonie ve třetí dimenzi extrémně důležitá. 
Existuje informace, kterou vám, i při své nejlepší vůli, nemohu při vašem aktuálním stavu vývoje sdělit. Snad mě 
pochopíte. 

Trvalo nám 8000 let dosáhnout 1 úroveň a nyní, po 12.000 letech jsme dosáhli 5 úrovně třetí dimenze. Začali 
jsme jako vy, s etniky kompatibilními nám, promíchávali jsme kultury a znalosti, Velkým rozdílem je to, že my 
jsme neměli komunitu Galaktika. Vy se nyní přesouváte z úrovně 0 na úroveň 1 ve 3D s naší pomocí. V krátké 
době se budete moci socializovat s dalšími společnostmi humanoidů v galaxiích.  
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Q – Nibiru? 

A – Máte mnoho názvů pro stejnou věc. Nazývejme ji prozatím trpasličí hvězda. Obdrželi jsme zprávy, že 
komunita Galactica nebude zpomalovat trpasličí hvězdu pro rok 2012 z různých důvodů koordinace orbitálního 
řádu. Mohlo by dojít k řetězovému sledu gravitačních událostí, které by ohrozily stabilitu Země ke Slunci. 
Trpasličí hvězdy je spojena s gravitačním portálem všech planet v solárním systému. Gravitační portály jsou jako 
tunely gravitační energie, která udržuje planety spojené s jejich slunci. Při průchodu kolem Slunce v září se 
rozhodne o plánu podle reakce Slunce a jeho vlivu na konečnou orbitu trpasličí hvězdy. Při současném kurzu by 
měla projít mezi zářím a listopadem 2011. Trochu změnily její rychlost, ale vrátí ji na původní. Kometa, kterou 
nazýváte Honda a některé další, které hvězdu předchází, mohou být zničeny Plejáďany, pokud se pod vlivem 
trpasličí hvězdy odchýlí ze své dráhy a budou přitahovány zemskou gravitací. Nejsou pro rovnováhu systému 
důležité. Lze je odstranit bez větších problémů 
Trpasličí hvězda nevydává žádné záření, lze ji spatřit infračervenými teleskopy s filtry, které detekují záření, 
protože její povrch je velmi chladný, při současné téměř dvojnásobné vzdálenosti Země od Slunce nevyzařuje 
teplo ani světlo ve viditelném spektru. V závislosti na poloze můžeš na horizontu pouhým okem vidět velmi 
jasnou hvězdu osvětlenou vaším sluncem těsně před východem slunce. Zářící hvězda je trpasličí hvězda. Na 
začátku září uvidíte malé slunce vedle vašeho. Až do průletu se bude exponenciálně zvětšovat. Orbity se setkají 
v říjnu. Na Zemi bude jako velké nezářící slunce. Předběžně evakuujeme lunární základnu. Zvýšený pohyb 
kosmických lodí můžete zaznamenat na antarktické základně. Na Měsíci zůstane pouze portál mezigalaktické 
dopravy pro tranzit kosmických lodí.  

Q – Dvě nové Země s odlišnými vývojovými etapami? 

A - Planety jsou ve vaší galaxii. Sluneční soustava je 70 světelných let daleko. Jsou to kolonie humanoidů velmi 
podobné vaší. Jedna planeta je jako vaše společnost před 3000 lety, druhá je jako před 500 lety. Etnické skupiny 
jsou mnohem menší, ale jsou velmi podobné některým zde. Tyto dvě kolonie potřebují populační boom, takže 
kdo tu nezůstává, bude podle frekvencí přesunut na jednu z nich.  

Q – Jak budeme vnímat, že Nová Země začne 21. prosince 2012? 

A – Zbytky staré společnosti se časem přizpůsobí novému prostředí. Vy se začnete cítit lépe v nové frekvenci 
planety. Děti, které přijdou v nové době, budou generovat nové frekvence a budou mít změněnou DNA, aby 
uvolnila větší sílu k využití mozku. Je čas na to, aby byla společnost více přizpůsobena planetě, méně nerovností 
a větší solidarita. 
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Q – Úroveň 1? 

A – 10 %, kteří budou po 21.12.2012 pokračovat na Zemi již budou na úrovni planety Země. Planeta Země bude 
dále inkarnovat pouze ty, jejichž aura bude vyladěná na úroveň 1. Měli jste 12 000 let, protože mnoho etnik bylo 
smíšeno. Mnoho kultur se rozvinulo na regionální úrovni a mnoho jazyků se integrovalo do pozemské 
společnosti jako celku. Proto musely být ti, kteří dříve dosáhli určité aury, přeneseni na planety svých 
zakladatelů. Země už neměla podmínky pro další rozvoj. Na Zemi se postupně vyvíjelo 600 milionů skutečně 
pozemských ras. Váš vývoj bude rychlejší než náš, protože my jsme neměli žádnou pomoc jako vy. Jste náš 
mladší bratr. 

Q – Telekineze? 

A – Na úrovni 5 můžeme přenášet objekty. Existuje soulad mezi fyzickou a duševní schopností, kterou 
nemůžeme pohybovat objekty. Pokud jste slabý, posunete několik gramů. Mnoho slabých společně může 
posunou tunu. Rozšířených schopností dosáhnete na konci úrovně 6 a začátku 7 ve 3D. 

Q – Problémy se satelity? 

A - Vaše satelity mohou opustit orbitu, pokud se magnetické pole země oslabí tak, že se zruší rovnováha 
dostředných a odstředných sil. Průchod jakéhokoli velkého nebeského těla poblíž planety také může změnit 
oběžné dráhy družic v tangentě gravitace. NASA vás bude informovat, že je vypnula. Do poloviny roku 2012 by 
tyto družice neměly být funkční, pokud nebudou vypuštěny další na nižších oběžné dráhy. To by se nemělo dít, 
protože vaše kosmické programy byly znefunkčněny. 

Q – Kontakty s Enki? 

A – Pokud se mě zeptáte na jména, překládám zvuk těch jmen, nic mi neříkají. Musel bych vědět více o konkrétní 
planetě. Podle vašeho popisu by měl být dobrým člověkem, ovšem neexistuje žádný bůh vody, nikdo není 
jakýmsi bohem, pouze bratrem. 

Q – Jak na obrovských planetách dokáží odolávat gravitaci? 

A - Gravitace závisí na hmotnosti, nikoli na objemu planety. Tyto obří planety mají obecně mnohem menší 
hutnost, mají malé jádro, její magma se rozšiřuje blízko středu a jsou chladné. Až vychladne vaše Zem, bude 3x 
větší než dnes, ale bude mít stejnou hmotnost, stejnou gravitační sílu. 

Q – Pomoc zvenčí? 

A – Jsme zde, abychom přímo pomohli. Vaše elita již nebude mít kontrolu nad situací. Také nebude povolen 
zásah jiné nehumanoidní rasy při obnovení nové kolonie. Nakonec dostaneme povolení, abychom se sami 
představili. Rychle si na novou myšlenku zvyknete. Upravíte své doktríny tak, abyste přijali pravdu o 
univerzálních faktech. Nepokoušejte se bojovat proti zbytkům vaší současné vlády, jen se chraňte.  

Q – Zažívají i jiné planety něco podobného? 

A - Ano, cykly jsou si podobné. Ostatní planety také bojují proti agresi společnosti, jsou nevyvážené. Tyto 
společnosti projdou téměř vším jako vaše. Pro repetenty bude těžké procházet vše znovu, když jsou si vědomi 
čtvrté dimenze. Budou litovat, že nedokázali lépe tvarovat charakter, aby šli o krok dál místo toho, aby šli dolů. 
Změna věku je výjimečná příležitost. Ti, kteří zůstanou na Zemi, budou hodně daleko od těch, kteří se vracejí. 
Snažte se zaměřit se na důležitost této události. 
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Q – Energetické pole kolem solárního systému? 

A - Ano. Energetické pole slouží jako šoková bariéra systému trpasličí hvězdy. Pokud vesmírem vysokou rychlostí 
prolétá velká masa, vzniká na čele vysoká energie, která rozráží gravitační a energetická pole. Tak se zvyšuje 
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nestabilita a teplota těles, včetně Slunce. Když trpasličí hvězda bude opouštět sluneční soustavu, také bude 
vznikat stopa tohoto energetického pole. Bude způsobovat nestabilitu až do poloviny příštího roku. 

Q – Co se bude dít 24.12.2011? 

A - Vše závisí na tom, co učiní Galactica. Trpasličí hvězda je doprovázena akcelerací zhruba 14 měsíců, jinak 
3,2408e -4 orbitálního času, zatím to vaši vědci nespočetli, protože nemají platné informace o hmotě systému, 
aby určili gravitační poměry. Pokud orbita trpasličí hvězdy bude pokračovat v původním kurzu, velké množství 
energie vyzařované Sluncem plus energie vyzařované trpasličí hvězdou způsobí zahřátí zemského magma, které 

může působit na zemské desky. Slunovrat 22. 12.2011 může být začátek 
nového váhového rozložení hmotnosti v kůře planety. 

Q - Na filmu s reliéfním filtrem něco bombarduje Slunce? 

A - Jedna z lodí s vědci z komunity Galactica vypouští sondy, jako ty, co 
jsou pohřbeny na Sibiři a v jižním Atlantiku. Ulevují od stresu v 
hyperaktivních oblastech vašeho Slunce. Je to pokus o stabilizaci, takže 
tolik nereaguje v bezprostřední blízkosti trpasličí hvězdy. Hodně se snaží 
zmírnit důsledky.  

Q – Iránský jaderný výzkum, kvantový výzkum? 

A - Vaše kvantová věda míří se svými koncepty kupředu. Ale při současné 
úrovni vědy je nemožné syntetizovat prvky potřebné pro praktickou 
aplikaci těchto teorií. Tyto technologie již existují a používají se milióny 

let. Až je budete připraveni přijmout, obdržíte je přímo od našich vědců, kteří vám budou ve vašem vývoji 
pomáhat.  

Q – Poznáte 10 %? 

A – Vnímáme, zda má člověk dobrou frekvenci, nebo ne. Ale neděláme si databázi. Máte etnické skupiny 
s dobrým průměrem aury. Ano. Pospíšíme si s počáteční podporou společnostem, kde je průměrná frekvence 
vyšší a tak dále. Musíme nejprve pomoci těm, kteří mohou spojit své síly, aby zachránili ještě víc. Toto je první 
základní pravidlo, které je třeba dodržet při rozsáhlé záchraně. 

Q – Můžete zlikvidovat nukleární zbraně, pokud jsou vypuštěny? 

A – Plejádské sondy mohou vyřadit vypuštěné rakety dobře před dosažením jakéhokoli cíle. Nebude, taková 
akce, protože vaše vlády to ví. 

Q – Kdy se připravit na evakuaci? 

A - Zůstaňte v pohotovosti do začátku září. Pokud uvidíte trpasličí hvězdu vedle Slunce, máte alespoň týden k 
provedení plánů. Ostatní varovat není nutné. Některá etnika by mohla litovat, že neodešla hned na začátku. 

Q – Děláte si kopie našeho internetu? 

A – Nemáme přímý přístup k vaší počítačové síti. Naše systémy nám poskytují pouze některá specifická data. 
Naše systémy komunikují s jakýmkoli systémem. Nemusíme vytvářet zálohy. Konzultujeme vše v reálném čase. 
Cokoli se stane této kolonii je již řádně uloženo v databázích komunity Galaktika. Nelze zanechat zprávy sami 
sobě. V jiné inkarnaci jsou vaše vzpomínky přístupné pouze v rozsahu, v jakém jsou vaše mozkové funkce 
uvolněné. Bude to postupné v závislosti na vaší úrovni frekvence. Čím vyšší je frekvence planety, tím vyšší 
mozkové funkce narozených Jediné místo, kde si mohou domorodci ze třetí dimenze vzpomenout na svou 
historii, je čtvrtá dimenze, kde čekají na reinkarnaci. 

Q – Čtvrtá dimenze? 
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A – Pokud projdete do čtvrté dimenze, která je hustotou vašeho ducha, a jste ještě v procesu inkarnací do třetí 
dimenze, můžete si vzít čas na přehodnocení svých hodnot. Můžete se dokonce rozhodnout, že se vrátíte na 
nižší frekvenci, abyste byli misionáři, kteří pomohou starým známým, nebo dokonce celé komunitě. Obvykle si 
vybíráte kolonie, které jsou ve vašem cyklu vibrací, protože jen na těch místech můžete pokračovat v rozvoji. Vše 
je velmi osobní, nic není nařízeno. To je význam svobody. Žádné duše vás nehoní do vaší dimenze. Pouze 
myšlenky mohou být nasměrovány ze 4. do 3. dimenze. 

Q – Podle astronoma Sergio Toscana z Čínské vesmírné agentury je u Elenin UFO? 

A - Mnohem dříve, než vaši vědci připustili fakta, lodě komunity Galaktika doprovází trpasličí hvězdu lodí Krulian. 
Budou zde, dokud vědci nedokončí operaci. NASA o tom ví. Zdá se, že čínští vědci jsou poslední, kteří se to 
dozvěděli.  

Q – Neexistuje pokojnější řešení pro odsun osob s nízkými vibracemi, než jsou katastrofy? 

A - Neinteligentní formy života se také téměř okamžitě přesunují do ostatních podobných prostředí. Formy 
inteligentního života na jakékoliv úrovni frekvencí prochází uvědomováním a aklimatizací ve čtvrté dimenzi, Tak 
to funguje. Průchod ze základní úrovně frekvencí na úroveň jedna není vždy traumatický. Na vaší planetě to tak 
proběhne z mnoha důvodů. Jeden z nich je vaše populační exploze. Vaše kolonie je příliš velká pro planetu. 
S fyzickými změnami, kterými planeta projde, tento nesoulad bude napraven. Zákony, které řídí vesmír, jsou 
příliš komplexní, vše funguje synchronně. Čím bude změna úrovně frekvence rychlejší, tím rychleji dosáhne 
kolonie úrovně kompatibilní harmonické frekvence. Poté je Země očekávána jako nejnovější účastník komunity 
Galactica. 
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Q – Hopi mluví o modré a rudé ‚kachina‘, bible o 3 dnech tmy? 

A – 25 – 27.9 2011 se může objevit zatmění průchodem trpasličí hvězdy, předtím se může Slunce jevit modré, po 
průchodu dojde ke zvýšení emise energie a může se zdát rudé. Na přítomnost cizího tělesa bude reagovat 
výbuchy. Pokud dojde k vychýlení zeměpisné osy, může se Slunce objevovat v jiných částech obzoru. Osa vaší 
magnetosféry by měla být obrácena pouze během příštího roku. 

Q – Jaký jazyk bude dominantní po očistě?  

A – Konečný jazyk se bude rozvíjet mezi etnickými skupinami, které vytvoří vaši společnost. Pravděpodobně mix 
angličtiny a latinských jazyků. Zůstanete u desetinného měřítka, aby odpovídalo tomu, co používají ET. Kolonie 
přežijí v různých místech planety. 60 % bude v Americe a Evropě, 40 % v jiných etnických skupinách. Zbývat 
může 320 milionů pozemšťanů a dalších 300 milionů bude inkarnováno do roku 2050. Populace planety bude 
od roku 2050 přibližně 560 milionů lidí pro příští období planety.  

Q – Budou lidé ve stázi? 

A – Ne. Lidé, kteří zůstanou, prožijí vzestup, aby s touto zkušeností spirituálně rostli. Budou předávat tuto 
zkušenost budoucím generacím. Budou spojením mezi dvěma obdobími Země. Převezmou tuto historickou 
odpovědnost. Jako Fénix vystoupí z popela do nového života. 

Q – Proč mají humanoidi stejnou anatomii jako opice? 

A – Opice, šimpanzi, gorily, velké rasy opic se zformovaly náhodným vývojem. Nikdy nevyvinou individuální 
inteligenci, pokud nebudou geneticky manipulovány. Humanoidi naší rasy byli vytvořeni genetickými testy 
stovek miliard let a geneticky motivovaná aktivace mozku dala vznik racionálním jedincům. Genetická mutace 
byla provedena u různých typů humanoidních bytostí a nyní jsme vyvinutí do různých druhů, každý přizpůsobený 
své specifické oblasti v galaxii. Greys, Delfíni s desítkami dalších variací humanoidů mají vlastnosti prostředí, ve 
kterém se vyvinuli. Reptiliáni mají také několik variací a druhů. Insektoidi jsou stejně inteligentní jako my, i 
rostliny interagují vzájemně a s prostředím. 
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Q – Jak prokážeš, že jsi ET? 

A – Jak prokážeš, že jsi pozemšťan? Nemusím prokazovat nic. Jen si vyměňuji nápady s vámi. Nechci být dalším 
prorokem, které již máte. Jsem jen přítel, který je v lepším úhlu, aby viděl věci, které jsou pro vás důležité. Pro 
mě je to dobrá zkušenost sdílet některé znalosti s touto novou kolonií. Jsem štastný z této možnosti.  

Q – Úrovně ras? 

A – Pro 3. dimenzi je definovaných 10 úrovní. Poté vstoupíte to 4. dimenze, kde je definováno více než 10 
úrovní. Moje rasa bude přecházet z 5 do 6 úrovně. Ve 4. dimenzi je mnoho ras s vyšší úrovní světla . Nemáme 
ponětí, kolik úrovní je potřeba, než dosáhneme osobu za všechno odpovědnou. Ale pokračujeme v chůzi, je to 
všechno, co dokážeme dělat, krok za krokem, a snažíme se být co nejvíce šťastní z kroku, který jsme dosud 
dosáhli. 

Q – Prochází tímto procesem všechny solární systémy? 

A - Celá vaše sluneční soustava se jako celek přesune do nové éry. Každý úplný cyklus galaxií provází upgrade. 
Všechny galaxie expandují, celý známý vesmír expanduje. Tato expanze je jako pulsace, po dosažení limitu začne 
pokles se silnou interakcí mezi galaxiemi.  

Q – Proč šíříte informace, i když hrůzné? 

A – Ve vašem sociálním konsensu nikdo nedělá nic zadarmo. To je logika základní úrovně, kde stále jste. Pracuji 
ve skupině, která pomáhá rozvíjet nové kolonie na novou úroveň frekvencí. Nemusíme platit, máme vše, co 
potřebujeme, abychom se cítili spokojeni v životě a našich volbách. Nemám zodpovědnost za odpovědi na 
otázky, protože tazatel odpovídá za to, co chce vědět. Některé odpovědi mohou přinést špatné zprávy, ale 
nemáte žádný způsob, jak uniknout skutečnostem. Pokud je znáte předem, budete lépe připraveni na problémy. 
Znalosti budou vždy přiměřené klidu a schopnosti vaší mysli jednat s moudrostí toho, kdo ví, pro dobro svých 
bližních. 

Q – Galaktický rovník? 

A - Galaxie není symetrická ve své tloušťce. Centrální černá díra mléčné dráhy má malý úhlový pohyb v axiálním 
otáčivém pohybu, takže hemisférické rozdělení galaxie je ovlivněno vlnou. Vy budete překračovat Galaktický 
rovník v prosinci 2012. Pokud byste nezničili 95% knihovny Mayů, mohli mít vědci všechna astronomická data 
k lepšímu pochopení pohybu galaxií.  

Q – Archeologické nálezy protáhlých lebek? 

A - Rasa Atoun z Andromedy, která se aktivně podílela na rozvoji kultury. Pracovala společně s Plejáďany. Jsou 
vysocí, s protáhlými lebkami a jejich roucha měla značný estetický význam. Jsou velmi chytrá a vyspělá 
společnost. Jsou na světě po tisíce let. Brání jejich osídlení od útoků ras cizích reptiliánů, kteří někdy unesli celé 
vesnice, aby s humanoidy na své planety zkoušeli hybridizaci, nebo jednoduše do otroctví. Mnoho jich zemřelo a 
bylo pohřbeno zde. Měli byste pohlížet na tyto lebky s patřičným respektem. Za většinu vašeho současného 
vývoje vděčíte jim.  

Q – Vaše databáze? 

A – Databáze, která nám je přístupná, je na úrovni 5 a níže. Systémy vyšší úrovně jsou pro nás zašifrované. 
Pokud potřebujeme řešení problému nad úrovní našich technologií, existují kanály, které nám umožní pomoc 
pokročilejší společnosti, stejně jako my pomůžeme vám se začátkem nové éry Země. 

Q – Indie? 

A - Pokud máš přežít, přežiješ i přes všechny předpovědi o opaku. Mnoho lidí dokáže přežít v troskách, pokud 
jsou připraveni. Jediné řešení je bojovat o přežití.  
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Q – Puma Punka? 

A - Přibližně před 3500 lety 
zde existovalo osídlení 
související s rasou z Plejád. 
V Jižní Americe pro ně bylo 
vybudováno celé město. Kameny byly řezány energetickými paprsky a na místo dopraveny kosmickými loděmi 
pomocí neutralizace gravitace. Byla zde velká infrastruktura s chrámy, tekoucí vodou a obytnými oblastmi. Po 
2000 letech byla tato kultura přenesena do jiné kolonie. Poté, co byla opuštěna, zničil zařízení čas a místní 
kultura. 

Q – Kosmické lodě? https://www.youtube.com/watch?v=88Dj9e9QNqo&index=44&list=PL367DBA4B8836F09B 
 cca 1:25 

A - Pohyb vesmírných lodí je velmi intenzivní. Tyto světla jsou kosmické lodě, které vstupují do atmosféry. Silové 
pole je silně zesílené, aby se zabránilo zahřívání. Lodě vydávají jasné světlo. Již zkušené lodě jsou více diskrétní. 
Ti, kteří si ještě nejsou jisti, neriskují a vstupují se silovými poli na maximální výkon. 

Q – Od 7 let vím, že jsem jiná? 

A – Je možné, že ses do rodiny inkarnovala poprvé z jiného místa ve vesmíru, kde jsi pobývala ve frekvencích 
této planety. Můžeš mít vágní vzpomínky na život, kde jsi strávila mnoho času. V nové éře se zde poprvé 
nacházejí některé duše z Plejád a Andromedy. Můžeš se inkarnovat na jiných planetách, které jsou na první 
úrovni. Tato procedura je velmi flexibilní. 10% lidí, kteří pokročí na první úroveň, nemusí být nutně inkarnováni 
na Zemi. Udržován bude demografický poměr pro celou novou Zemi.  

Q – Oak Island? 

A – Tato stará základna byla uzavřena před 300 lety, když se lidská civilizace v regionu stala neúnosnou pro 
pohyb kosmických lodí Arcturianů. Studna je dřívějším větracím otvorem velké základny, která je v zálivu před 
ostrovem. Základna je nyní zatopená. Vstup pod hladinou je zapečetěn a je nemožné se tam dostat ventilační 
šachtou. Na ostrově byli piráti i výzkumníci. Je nepravděpodobné, že by se dostali k základně, která je zajištěna 
ochranou již ve své konstrukci. 

Q – Proč jsme na Zemi? 

A – Společnost musí prokázat životaschopnost přinejmenším tím, že dokáže přežít. Vědět, jak si vybrat lídry je 
také důkaz dospělosti. Pokud ničíte sami sebe, bude vaše přítomnost ve vesmírné společnosti neuskutečnitelná. 
Podařilo se vám dát velkou moc vašim elitám, takže při planetární změně jen vystřelí spona na opasku. Pokud 
bychom museli zasáhnout násilím, neměli byste ani 10% připravených na základě vlastních zásluh. Vím, že je to 
těžké pochopit. Ale abyste vyhráli lepší místo, musíte prokázat, že si zasloužíte, co máte.  

Q – Co když pracujeme v zahraničí? 

A – Zůstaň naladěn na události koncem srpna. Pokud se média začnou zmiňovat o kometě, máte asi dva týdny. 

Q – Proč je vaše písmo stejné jako u Rigel z Cenaturu? 

A - Kolonie Rigel Centaurus je z naší civilizace. Jsme jako bratranci. Naše písmo je velmi podobné jejich. Máme 
velmi podobné symboly. Ale někdy s jinými významy. 
Tyto symboly se mezi ostatními dokumenty dostaly do 
rukou vašich vlád při poslední nehodě v Severní 
Americe, o které jsme mluvili. Vaše vláda má hodně 

https://www.youtube.com/watch?v=88Dj9e9QNqo&index=44&list=PL367DBA4B8836F09B
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literatury o různých rasách. Dar od Reptiliánů a jejich Greys. 

 

Q – Hmota a duše? 

A – Duše, nebo duch v naší 3. dimenzi je měřitelná energie. Má hmotu složenou z kvantových částic, ale podléhá 
zákonům chování hmoty ve čtvrté dimenzi, kde je energie hutnější hmota. Tato energie potřebuje obal, aby 
existovala ve třetí dimenzi. Energie může obsadit kvantový prostor těla ve třetí dimenzi. Duch třetí dimenze je 
nejhustší formou hmoty, která může být akceptována pro 4. dimenzi. Bytosti, které již žijí ve čtvrté dimenzi, mají 
mnohem menší energetickou hustotu, než naše duše. Dokonce i bytosti, které jsou diskarnované, jsou z pohledu 
hmoty mnohem tvrdší, než jsou.  

Q – 10% 

A – 10 % nebude vybráno, budou sem patřit. Ať už přežijí, nebo ne, na tom nezáleží. S novou úrovní správné 
frekvence ti, kteří zde zůstávají, budou mít děti, kteří patří do nové doby. Dokonce se mohou narodit rodičům, 
kteří nejsou v 10%, ale přežili. Ti, kteří jsou mimo správné kmitočtové pásmo planety při diskarnaci, budou 
převedeni na jejich oprávněné místo. Jejich děti se správnou frekvencí mohou zůstat na planetě. Budou se sem 
rodit správně naladěné duše.  

Q – Budete zachraňovat děti? 

A – Žádné děti nebudeme brát do lodí. Planeta je pod stálým 
dozorem. Žádná rasa by neměla odvahu zkusit něco proti 
vaší společnosti v době jako tato. Někteří z nich mohou být 
uneseni členy některé z vašich divných sekt, aby vyvolali 
veřejnou dezinformaci. 

Q – Kruhy v obilí? 

A - Některé kruhy jsou prostě umění, zanechaný jako dárek. 
Tento kruh v obilí představuje vztah Země (v centru) Slunce 
(vpravo) a Měsíce (vlevo). Jeho tvář září, obrací se proti Zemi 
a jeho gravitace způsobuje příliv a rovnováhu. Trpasličí 

hvězda (dole) přichází udeřit šokovými vlnami Zemi. 
Prostě abstraktní vyjádření přicházející události.  

 

Q – Lebka Starchild?  

A - Lebka může patřit k rase drobných šedých ze 
Síria, kteří se tu hodně pohybují. Sbírají vzorky zeleniny. Průměrná výška 90 cm. Mohl být napaden nějakým 
zvířetem a odvlečen od posádky do lesa.  

Q – 4. dimenze? 

A – Pokud přijdeš do 4. dimenze, tvůj duch je stále v souladu s tvým posledním ‚JÁ‘. Pokud jsi zde, buď původní 
forma převáží, nebo se budeš poznávat stále jako ty, a všichni, kteří tě znají, tě poznají. Pokud jste nemocní 
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v auře, objevíte se jako nemocní. Pokud jste v míru a pokoji, budete vypadat dobře. Je zde léčba nemocných, 
někteří jsou dlouho v nemocnici, než jsou schopní se inkarnovat znovu do třetí dimenze. Důležité je být smířen 
sám se sebou.  

Q – Energie a nová Země? 

A – Všechna bezodpadová energie je plně přijatelná. Spalování přírodního plynu (bioplyn) je čistý způsob, jak 
získat energii. Existují skvělé chemické procesy, které se samostatnou generační jednotkou mohou zásobovat 
velká města po mnoho let. Bez nákladů a bez dopadu na životní prostředí. Vodní zdroje jsou také vynikající 
volbou, protože jsou přizpůsobeny pro přenos sálavých jednotek, což by snížilo náklady na energii téměř na nulu 
při distribuci. Ropa a atomová energie je nejhorší možností. Ale tohle všechno rychle zvládnete. (pozn. 
překladatele: proč mám pocit, že skončím u šlapacího kola a dynama?) 
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Q – Budova, která byla na Google Mars? 

A - Je to jednotka pro těžbu nerostných surovin a používá se 
také jako podporná stanice. Je spravována komunitou ze 
Síria. Je to moderní jednotka, která se dokáže přesunout na 
jiné lokality jako kosmická loď. Také udržujeme řadu 
takových jednotek na různých místech pro těžbu nerostů. 

Q – Měsíc a Nibiru? 

A – Váš Měsíc není Nibiru. Byl důležitou základnou mnoha starověkých civilizací. Ale. Jedná se o přirozený satelit. 
Je součástí rovnováhy vašeho systému života na planetě. Doufejme, že tam bude po mnoho tisíciletí a budete 
moci využívat intergalaktický portál, který je zde instalovaný. Měsíc je jako velká pláž bez oceánu. Není moc 
zábavný. 

Q – Transformace a potomci: 

A – Ve čtvrté dimenzi budou vaše děti vytělesněné duše. Nebudou v těle dětí. Je to jiná realita, kde neexistuje 
chronologický věk. Zapomněl jsem to zmínit v mém popisu. Můžete je vidět a mluvit s nimi a obejmout je, ale 
nikdy nebudou děti, se kterými jste se setkali. Duše mohou mít více či méně znalostí a zkušeností než ostatní, a 
vy to cítíte. Když mluvíte nebo jste nablízku starším duším, uvědomujete si to. Ale všichni vypadají stejně staří. 
Ve 4. dimenzi neexistuje koncept věku. Jsou tu více či méně krásní, ale ta odpovídá náladě a auře v daný čas. 

Q – Vakcinace? 

A – Najděte nějaký způsob, jak to obejít. Některé vakcíny, jako hepatitida, tuberkulóza, spalničky a neštovice 
mohou být odmítnuty. Vyhněte se jakékoli protichřipkové vakcíně. 

Q – Starší duše / novější duše? 

A – Duše se vtělují do rodin a prostředí, které je naladěno na současný stav jeho frekvence. Může to být 
starodávný duch, ale pokud si chybami a omyly v předchozí inkarnaci snížil frekvence, narodí se v rodině se 
stejnými vlastnostmi. Měně vyvinuté duše se snaží získat prostředí k vývoji v oblasti, kde dříve selhali. Pouze 
pokud nejsou žádné duše volné pro inkarnaci v daných frekvencích humanoidní kolonie, dostanou nové duše 
vývojovou hodnotu genů rodičů. Dobrá semena mají dobré ovoce. 

Q – Jak měřit naši frekvenci? 

A – Není žádný způsob, jak si změřit vlastní status frekvence. Frekvence je přísně osobní, nikdo jiný nemůže 
změnit vaši frekvenci. Vaše frekvence odpovídá vašemu stupni vývoje a stavu vaší mysli. Stupeň rozvoje 
frekvence je barva, stav mysli je její odstín. Přijímanou energií a meditací si můžete vyjasnit svůj stav mysli. 
Můžete zlepšit barevný odstín v rozsahu barvy, nebo jste připraveni přejít na další barvu.  
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Q – Nibiru? 

A – Vliv trpasličí hvězdy bude nepřímo úměrný vzdálenosti. Největší vliv by měla mít od poloviny září do poloviny 
listopadu. Uvidíme, jaký bude plán. 

Q – Končí Mayský kalendář 24. prosince 2011: 

A - Mayové měli kompletní zprávu o všech pohybech, prognózu vašeho slunečního systému extrahovanou z 
databází komunity Galactica Plejáďany. Obsahovala podrobné informace o všech planetárních událostech. 
Aztékové Mayové a Inkové sdílely stejné údaje poskytnuté ‚bohy‘. Bohužel vaše katolická církev zničila knihovny 
dřív, než je mohli vědci rozluštit.  
Předpovědi pro 24. prosinec se týkají velkých tektonických pohybů po celém světě. Ty způsobuje částečné tavení 
zemského jádra bombardováním energiemi způsobenými nestabilitou vesmírných událostí. Proto jsou na 
planetě umístěny dvě sondy, Na Sibiři a v jižním Atlantiku, aby se zabránilo možnému úplnému zhroucení jádra a 
obrovské řetězové reakci. Prosinec 2012 je konec jedné éry, kompletní revoluce galaxie, přechod planety na 
úrovni hemisfér a její vyrovnání s centrem galaxie. Je to symbolický den pro konec a začátek věků. Se změnou 
geomagnetického pole planety na závěr. 

Q – Poruchy mozku? 

A - Poruchy mozku mohou mít mnoho příčin. Malformace nebo negativní vlivy prostředí. Někteří lidé jen nejsou 
připraveni na stres vaší konzumní společnosti. Tlaky vedou k zablokování produkce některých žláz nezbytných 
pro rovnováhu některých funkcí mozku. Pokud nejde o fyzické malformace, lze tuto nerovnováhu léčit 
introspektivní meditací a relaxací, jakmile jsou příčiny procesu vyloučeny. To je velmi obtížné, protože 
každodenní konkurence k udržení společenské pozice zabraňuje úplnému vymýcení problémů. Tento druh 
sociální soutěže v nové éře postupně vymizí. Každý bude moci najít své oprávněné místo ve společenských 
funkcích planety. 

Q – K čemu další život? 

A – Bude mnohem víc vzrušující, než si myslíte. Obchod bude pokračovat intergalakticky. Nové technologie, 
stovky nových věcí. Průmysl bude vyrábět antigravitační vozidla, budete se podílet na průzkumu jiných planet a 
racionálním využívání zdrojů planety. Velké plantáže, čistší města, je tolik práce, že se nebude ani chvilku nudit. 
To se děje v spravedlivějším sociálním kontextu s důstojným životem a novými příležitostmi. Každý bude 
pracovat na své roli a každý bude v rámci svých omezení spokojen. Stejné příležitosti pro všechny znamenají 
respektování svobodné vůle. Nechce-li studovat inženýrství na vysoké škole, může farmařit. Cesta úspěchu není 
pro každého stejná, ale respekt k volbám každého z nich musí být cílem spravedlivé společnosti. 

Q – Jak můžeme přispět k vývoji jiných? 

A – Když začnete navštěvovat jiné planety, budete ET. Budete se setkávat s různými civilizacemi, které mohou 
být podporovány na základě studií o sociálním dopadu pomoci. Jakýkoli přímý zásah musí být předem 
zanalyzován, aby společnost nebyla destabilizována.  

Q – Vyšší dimenzionální bytosti na Zemi? 

A – Vyšší dimenzionální bytosti se starají se o svůj vlastní život ve své vlastní dimenzi, Nepečují a nechtějí 
vzájemně ovlivňovat třetí dimenzi. Všechny rady galaktických komunit existujících ve třetí dimenzi jsou složeny z 
civilizací třetí dimenze. Existuje jen malý nebo žádný přímý kontakt mezi třetími a čtvrtými dimenzemi. Bytosti 
třetí dimenze na úrovni frekvencí 9-10 mohou působit jako ze čtvrté dimenze, ale nemá to žádný praktický 
užitek pro život ve třetí dimenzi. Je to jako by ryba chtěla znát detaily o životě na souši.  
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Q – Paměť ve čtvrté dimenzi. Naše paměť není uložena v mozku? 
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A – Vaše vzpomínky jsou uloženy ve vašem mozku ve čtvrté dimenzi, ale váš fyzický mozek ve třetí dimenzi není 
dostatečně aktivován. Ve čtvrté dimenzi neexistuje žádná fyzická bariéra mozku. Můžete si pamatovat naprosto 
všechno, co kdy žilo. 

Q – Jak je řízena vaše společnost? 

A – Jsme řízeni radou sociální koordinace. Všechny záležitosti, jako technologický výzkum, potravinářská výroba 
harmonizace životního prostředí, rozvoj a údržba, výroba energie, společné podniky, zahraniční politika, 
transport, průzkum, obrana atd. jsou analyzovány a řešení je adresováno členům správních orgánů odpovědných 
oddělení. Jsou to obyčejní lidé, ale odborníci ve svých oborech, kteří věnují svůj čas pro dobro celého 
společenství. Jakékoliv řešení nebo názor pocházející od kteréhokoli občana je vždy vítán a zvažován radou. 
Neexistují žádné tajné činnosti ani skryté aktivity.  

Q – Komunita Galaktika? 

A - Komunity Galactica existuje 11 miliónů let, ale rozvíjela se pomalu. Podle našich záznamů nám trvalo 8.000 
let dosáhnout úrovně 1. Před pěti tisíci lety, krátce poté, co naše sluneční soustava přešla na úroveň frekvencí 1, 
nás navštívila komunita Galactica. V této době registrovali planety, které byly na úrovni jedna, aby se staly 
součástí komunity. I dnes pokračujeme v hledání planet schopných se okamžitě zapojit do komunity. Nyní jsme 
na úrovni frekvencí 5. To je po celkem 13 000 letech. Kolonie, jako vaše, jsou implantovány členy komunity, 
takže mají nad sebou supervizi komunity Galactica i na základní úrovni. 

Q – Ilumináti? 

A – Existují sekty, které navštěvuje vaše elita. Napodobují rituály starodávných sekt. V rituálech obětují ‚čisté 
duše‘, obvykle děti. Elity věří, že si tím udržují sílu. Ve spojení s vládou je reptiliánská kolonie na Zeta Orionis, 
800 světelných let daleko. Je mnohem blíže, než její centrální vláda, která je v galaxii NGC300 - 6,5 milionu 
světelných let. S vaší vládou postavili základnu na Marsu. S ohledem na Plejády věřím, že jsou jen horliví ukázat, 
že jsou přátelští, protože se neúspěšně pokusili o několik dohod s Plejáďany. Dobře ví, že Plejáďané jsou největší 
překážkou jakékoli akce, protože jejich vojenská flotila je nepřekonatelná. Plejáďané se nechtějí kontaktovat 
s vaší vládou, jen vypnuli atomová zařízení a stanovili termín, dokdy má vláda uzavřít atomové elektrárny v 
provozu. Co není vypnuto v termínech stanovených komunitou Galaktiky, bude trvale neutralizováno, pokud 
nastanou kosmické změny.  

Q – Prodloužení délky života? 

A – Pokud vymýtíte nemoci, zlepšíte kvalitu jídla a aplikujete pokročilé léčby, mohli byste žít alespoň 200 let. 
Existují určité limity pro udržení vašeho ducha ve čtvrté dimenzi v cyklech inkarnace ve třetí dimenzi. Na úrovni 
jedna z frekvence 200 let je plně přijatelná. 

Q – Délka nestability magnetického pole? 

A – Od října 2012 do ledna 2013. Ochranou je pobyt ve stínu a v minimálně dvoupatrových betonových 
budovách, ne dřevěné. 

Q – Co s potomky, když půjdu na jinou planetu? 

A – Vaše děti ve čtvrté dimenzi nebudou vaše děti. Budou dospělí. Ti si určí, co preferují.  

Q – Co je 4. dimenze? 

A – Je tu velmi podobné prostředí Zemi. Úžasná komunita. Můžete zjistit, kde se nachází ti, se kterými se chcete 
setkat. Mnoho jich bude inkarnováno, ostatní najdete snadno, protože existují databáze, které můžete používat 
v reálném čase. Technologie je tam mnohem pokročilejší. Užijete si to.  

Q – Legitimita vlády, informace? 
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A – Neuznáváme legitimitu vaší vlády pro zastupování vaší planety v radě komunity Galactica. S přechodem od 
kolonie základní úrovně na úroveň frekvence 1 můžeme legitimizovat vaše vůdce. Podívejte se na současnou fázi 
kolonie základní úrovně. Máte své současné vůdce a nemůžeme přímo zasahovat do procesu schvalování vaší 
společnosti, protože by se tím změnily zásluhy, pro které můžete být považováni za vyvinutou rasu. Pokud sami 
nedokážete prokázat, že jste životaschopná společnost, vývoj selhal. Zcela náhodou víme z první ruky, že 
nejméně 10% populace se posune do nové skupiny ‘1‘. Vaše společnost bude potvrzena jako životaschopná, a to 
je skvělá zpráva. 
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Pokusím se zmenšit množství otázek krátkým shrnutím.  

Q - Proč nezasáhneme a všechny nezachráníme? 

A - Čtenářka ‚Žlutá růže‘ je zklamaná, protože jsme nepodnikli žádnou iniciativu na ochranu mas, protože plazi 
pomáhají vaší vládě. Nechápete, že v tom není žádný rozdíl. Sedm miliard lidí na planetě Zemi nemůže 
pokračovat, ani kdybychom zasáhnout mohli. Kapacita této planety byla za posledních 150 let překročena 
absolutním nedostatkem sebekontroly nad vaší vlastní společností. Strop této planety je 580 milionů, optimální 
je 400 milionů. Přebytek lidí nelze přenést na jiné planety, protože planety, kde osady již existují, nemohou 
absorbovat tyto nové obyvatele kvůli vyvážení sociálních kultur a biologicky. Vaše onemocnění, škodlivé 
mikroorganismy a návyky jsou vlastní vaší kolonii. Jediný bezpečný a racionální způsob distribuce lidí do jiných 
kolonií ve vesmíru je reinkarnace. Obcházení univerzálního zákona by vedlo ke zpoždění v rozvoji přesídlených. 
Myslete, pokud je 6,4 miliardy lidí nad a pod správnou frekvencí, neexistuje žádná možnost spásy pro všechny. 
Pokud někdo slibuje něco takového, je to fraška. 

Q - Co si myslíme o pozemšťanech? 

A - Jste stejný typ a vypadáte velmi podobně jako my, několik ras z Plejád a vyskytujete se v tisících kolonií ve 
vesmíru. Občas mě překvapuje, že si stále myslíte, že jste ve vesmíru sami. Odkud asi přišla všechna ta semínka? 
Existují tu také humanoidi jako vy, krásní a oškliví. Viděl jsem pozemské dívky, říkáte malé, 1,5 metru vysoké, 
myslím si, že jsou velmi atraktivní. Ale vše závisí na individuální preferenci.  

Q – Nedokonalost? 

A - Jedinou věcí, kterou můžu říct je, že nedokonalý je neúplný dokonalý, jinak také dokonalý výsledek je práce a 
odhodlání někdo zdokonalujícího nedokonalé. Považujeme pozemšťany s průměrnou inteligencí za konzistentní 
se současnou fází uvolňování mozkových funkcí. Jste pokročilí ve filozofii, umění, hudbě, máte vynikající 
literaturu. Takových je však méně než 5%. Většina vaší populace se zabývá pouze problémy každodenního života 
a každodenní zábavy. To je charakteristika mentální letargie málo aktivovaného mozku. To znamená obrovský 
nárůst mentálního rozvoje, jakmile planeta zvýší úroveň frekvencí. Někteří se ptají na srovnání Alberta Einsteina 
s námi. Byl misionářem, jako mnozí další, např. Nikola Tesla, Viktor Schauberger, aby poskytli v určité době 
nezbytnou úroveň vývoje. Měli aktivovaný mozek v rámci úrovně 1 až 2. Měli kapacitu daleko za hranicemi 
průměru pozemšťanů. Po průchodu Země na úroveň 1 budeme mít příležitost vyměňovat si znalosti a odborníky 
mezi planetami. Rozvoj výuky prostřednictvím telepatie, spolu s mnoha dalšími novými prvky povede k urychlení 
vývoje nové společnosti. Komunita Galactica udržuje mnoho takových vztahů s podobnými etniky a oficiálně vás 
uvede do několika společností. Kdo je jednou součástí komunity Galactica, patří automaticky mezi miliony 
přidružených komunit ve vesmíru. Až jednou budeme všichni na konci čtvrté dimenze, budeme mít mozek plně 
aktivovaný a staneme se pouze energií, světelnými bytostmi žijícími v místech kde je jen spokojenost a radost 
z života. 

Q – Co o nás můžu říct? 

A - Jsme humanoidi, máme zvyky odpovídající našim koloniím. Myjeme se, krmíme, cvičíme, máme holografické 
interaktivní hry podobné vašemu šachu. Posloucháme hudbu, pijeme vína z různých druhů ovoce a hodně 
mluvíme. Máme nějaké domácí mazlíčky a velice si ceníme přírodu. Cvičíme bojové techniky, ale pouze za 
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účelem cvičení. Existují rasy, které praktikují tréninky pro boj, soupeření síly, a mnoho druhů týmových her. 
Neexistují humanoidní rasy s mnoha očima a mnoha rukama. Tyto charakteristiky mají potomci hmyzu.  

Neexistují žádné boje ani interdimenzionální bitvy. Dodnes jsou boje mezi rasami, ale pouze ve třetí dimenzi. 
Proto mají galaktické společnosti velký význam. Aby zvažovali situace a podporovali utlačované.  

Q – Bezpečná místa na Zemi? 

A – Místa dále a výše od pobřeží a ve stínu. Nejsem prorok. Tektonické pohyby mají nepředvídatelné variace, 
počasí na vaší planetě je nestabilní (způsobuje i nehody kosmických lodí). Neexistuje žádný způsob, jak 
předpovídat atmosférické katastrofy, které by mohly vzniknout z tektonických událostí a vysokého záření. Jste 
natolik chytří, abyste rozpoznali nejlepší možnosti v regionech blízko bydliště. Bylo by ode mě nezodpovědné 
určit konkrétní lokality pro každou oblast. 

Q – Doba ve 4. dimenzi mezi inkarnacemi? 

A – Mnoho otázek, zjednodušme to. Zemřete, jdete do 4. dimenze spravované modrými bytostmi, vzpomenete 
si na všechny inkarnace, potkáte se s lidmi, kteří jsou ve 4. dimenzi. Dostanete informace o všech koloniích na 
vaší úrovni frekvencí. Vyberete si lokaci. Odtud, že 4. dimenze, se nemůžete spojit s blízkými již inkarnovanými, 
můžete vnímavým osobám podvědomě poslat zprávu. Neexistují tu žádné děti. Všichni jsou dospělí. Ve 4. 
dimenzi neexistuje koncept věku. Jsou tu více, či méně vyvinuté duše. Zkušené i nevědomé. Každá je s vaší 
skupinou v odpovídající úrovni frekvencí. Pokud se rozhodnete na někoho počkat ve 4. dimenzi, dostanete 
dobrovolnickou práci a budete pomáhat modrým bytostem v orientaci dalších humanoidů. Můžete se vrátit do 
3D k pomoci skupině přátel, kteří zaostávají ve svém vývoji frekvence jako dobrovolník. Máte mnoho možností. 
Zatím to ještě není vaše místo. Budete se cítit odloučený a budete se chtít vrátit ke třetí dimenzi. Jakmile si 
vzpomenete na celou svou kariéru jako humanoid.  

Q - Interdimenzionální interakce? 

A - Neexistuje žádný zájem bytostí z jiné dimenze, aby s vámi interagovaly. Je to jen příběh. Více pokročilé 
dimenzionální bytosti od třetí dimenze nepotřebují nic. Starají se o svůj život a nemají absolutně žádný motiv 
nebo důvod k interakci zde. Techniky levitace, neviditelnosti a mentální holografické manipulace může často být 
zaměněné s událostmi jiné dimenze, ale jsou to všechno techniky třetí dimenze.  

Q - Nibiru 

Nibiru je největší planetoid, který obíhá hnědého trpaslíka. Je zcela neobývaný. Studený jako Saturn. Jsou 
mnohem hezčí místa, Mars by mohl být jedním z nich. Hlavní efekt trpasličí hvězdy je ve slapových pohybech a 
pohybu tektonických desek aktivujících dosud spící sopky. Gravitační interakce mezi dvěma nebeskými tělesy 
ovlivní magnetosféry. Na Měsíci jsou nainstalovány magnetické pohonné jednotky pro případnou stabilizaci na 
orbitě. Změny se dokončí po konečném vyrovnání Země s centrem Mléčné dráhy dne 21. prosince 2012, kdy 
skončí cyklus galaktického přeměny sluneční soustavy a překlopení na druhou galaktickou polokouli. Země 
vstoupí do frekvence 1 úrovně 3D. Po dokončení transformace vám pomohou společnosti z komunity Galaktika. 
Na vás je zorganizovat novou vládu, sociální organizaci. Planeta bude odzbrojena. Rasy budou existovat 
v přátelství.  
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Byli jsme zaneprázdněni na základně v Antarktidě na Měsíci. Hodně přesunů. Ve sluneční soustavě je mnoho 
velkých lodí. Poblíž Slunce dobíjí systémy a sledují činnost. S připravenou sondou na atomovou absorpci je 
komunita Galactica je velmi klidná. Existují názory, že plánuje nějakou akci na oběžné dráze trpasličí hvězdy. 
Budu vás informovat. Tato kolonie nemůže vyhasnout při kataklyzma po tolika investicích. Pokud realizují tuto 
možnost, mohou přijmout některá paliativní opatření. Vím, že je to pro vás tvrdé. V nových časech budete mít 

příležitost vyvinout další kolonie, je-li to nezbytné pro zachování biofyzikální rovnováhy planety a všeho, co žije. 
Stejně tak moje společnost v současné době udržuje tři kolonie mimo mateřskou planetu. Vaše současná vláda si 
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chce udržet kontrolu a pokračuje se svými plány navzdory přítomnosti komunity. Zřejmě zamýšlí legitimizovat 
územní državu. Ale tato možnost neexistuje, protože frekvence určí, kdo půjde, a kdo zůstane. Tuto novou 
společnost možná mohou přijmout reptiliáni, takže genetický výzkum může pokračovat v jejich vlastních 
koloniích. Nikdo je nebude odstraňovat, ale nebudou se dále inkarnovat na Zemi. Víme i o oficiální žádosti 
reptiliánů vyčkat s uznáním rasy pozemšťanů. Zdůvodňují to okupací planety Mars smíšenou kolonií reptiliánů s 
pozemšťany. Pokud by plány vašich elit nešly dobře s ohledem na planetu Zemi, zkusí si zajistit planetu Marsu 
jako jejich zvláštní planetu. Byl by to dobrý plán, kdyby nebyla kolonie reptiliánů nespolehlivá. Jsou to nežádoucí 
sousedé, ale asi s nimi budete muset žít ve vaší sluneční soustavě. 

Q – Fukušima? 

A – Současné problémy jsou způsobeny chybami ve výpočtu vaší společnosti. Abyste byli uznání jako rasa, 
musíte prokázat odpovědnost za své činy, ne se neustále domáhat pomoci jako děti. To je realita, s níž se musíte 
naučit vypořádat. Buď budete dospělí, nebo děti. Co se týká vlády, která se stává čím dál více elitářskou, 
komunita Galaktika zakročí ve prospěch nové kolonie, jakmile bude umožněno 10 % zvýšit frekvence. Plejáďané 
jsou instruování neutralizovat efekt ve zbývajících regionech, kde budou instalována nová města. 
Při tektonických pohybech bude radiace absorbována magmatem. 

Q – Paranormální projevy? 

A – Paranormální jevy nejsou abnormální ve 3D. Lodě se zviditelňují, umělé bytosti se bioholograficky projektují 
skrz zeď, reagují s předměty, nebo létají. To všechno jsou všechny výtvory pokročilé vědy třetí dimenze. Existují 
někteří lidé s geneticky aktivovanou mozkovou abnormalitou, kterým se mohou stávat divné jevy. Jsou svědky 
scén paralelních vesmírů nebo jsou vzdálenými pozorovateli. Ale nemají kontrolu a nevědí, jak s touto 
schopností ovlivňují. Ve všech případech tito lidé nevědí, co hledají, nebo kde se tyto události berou.  

Q – Jak poznáme, že nejde o reptiliány? 

A - Žádná loď, která přijde na záchranu pozůstalých, nebudou reptiliáni. Nemohou být přímo zahrnuti do 
humanoidní kolonie, takže se nemusíte bát. Lodě z Andromedy, Plejád, Aldebaranu, Síria Arkturusu, 
Camelopardalis, Alkaids, Krulian spolu s ostatními budou pokračovat t na žádost komunity Galactica. Loďě 
reptiliánů nebudou přímo zapojeny do akce, protože jejich lodě budou snadno detekovány. 

Q – Jak je to s inkarnací duše do těla? 

A - Jakmile se začne tvořit plod, už může být čekající duše na tuto příležitost k reinkarnaci. Skutečně se duše 
přesune na plod v případě pozemšťanů mezi 90 a 120 dnem, protože teprve potom je mozek připraven být 
stimulován. Interupce je proces, který by neměl být použit, abyste se vyhnuli těhotenství, které vyplývá z vaší 
nezodpovědnosti nebo nedostatku plánování.  

Potřebuji se vrátit brzy, protože máme plný rozvrh. Pomáháme se zásadními změnami na základně Antarktidy. 
Na Zemi je nyní přes sto lodí.  

Přátelé, nestresujte se s přicházející událostí. Vše ve vesmíru je cyklické. Inteligentní individuální jednotky jsou 
součástí vývojového řetězce. Inteligentní bytosti mohou spontánně vytvářet světlo. Na vaší planetě je přítomno i 
biosvětlo – světlušky. Mnoho mořských zvířat také vytváří světlo. Speciální buňky emitují organické světlo. Toto 
světlo může být biologicky přítomno ve všech živých věcech. V případě aury je vlnová délka velmi odlišná od 
stávajícího světla ve třetí dimenzi. Aura je světlo ze čtvrté dimenze. Setkáte se s některými 3D bytostmi, které 
mohou vyzařovat světlo, jednoduše osvětlovat, jak světlušky. Nejsou to duchové, jen žijí na místech, kde je 
světlo těla nezbytností života, vše je zapsáno v genech. S pokročilou genetikou dokážete vytvořit květiny, které 
doslova osvětlují vaši cestu. Stále je spousta hezkých věcí, které jste neviděli. Sotva začínáte poznávat vesmír.  
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Q – Crop circle? 

A – Starý symbol rasy Atounian s přidanými detaily. Znamená 
záření světla, vyslovuje se ‘ENKI EA‘ a je zasvěcen božímu 
tvůrci a pánu Země, humanoidní genom. Název se používá od 
dob Saxas, Atlantis, Sumerů a Ptah z Egypta. Je to Bůh vědění, 
geniální tvůrce. Mnoho evropských kultur adoptovalo symbol 
Enki Ea to svých kultur. Vnější hvězda značí světové strany 
planety, v tomto případě trpasličí hvězdy. Hvězdu nazývali 
‘Lucifer‘, nebo ‘ranní hvězda‘. Přicházela z vnějšího vesmíru, 
do solárního systému vstupovala z jihovýchodu. Stará 
civilizace Hopi přinesla před tisíci lety koncept Enki Ea ze 
severní Eurasie do americké kultury. Představovala konečný 
rozsudek lidstva seslaný bohem. Příchod rudé a modré Kachina. 

Q – Na druhých planetách nebudou mít lidé to co dnes? 

A – Na první planetě bude společnost jako raném středověku, daleko od technologií. Planeta 2 bude jako před 
200 lety. Na dosažení úrovně 1se bude tato společnost muset dostat na současnou úroveň. Jen čas řekne, jak 
dlouho to bude trvat.  

Q – Proč se na Zemi inkarnovalo tolik lidí? 

A – Sedm miliard se samo nerozhodlo. Většina z těchto duší jsou nové duše, vytvořené páry, které je měli. 
V poslední fázi Země jste se reprodukovali mimo všechna očekávání. To bylo způsobeno vaší hloupou vládou. 
Udržovala lidi ve stavu ignorace a uzurpování přírodních zdrojů. Tento stav ignorace vedl k chaosu v planetární 
populaci. Když si v tomto století vaše elity uvědomily chybu v logistice, která podk opává stabilitu planety, 
rozhodly se pro drastický plán redukce populace.  

Q – Kočky, zvířata_ 

A – Velké kočky byly přineseny Atouniany před 12 tis. lety. Lvi, leopardi a tygři byli používáni jako ochrana 
v příkopech a oblastech poblíž vstupů do budov a starých měst pod zemí od dob Lemuriánů, Atlantis, Saxas, 
Egypťanů a jihoamerických kultur. Tyto zvířata přišla z loveckých planet v Andromedě. Později přinesli 
domestikovaná zvířata z planety Atoun jako dar králům Saxas a později Egyptským faraonům jako zvláštní dar 
k vyčistění prostředí od škůdců a negativních vlivů. Jsou to vnímavá zvířata, nezávislá a hrdá. Protože pochází 
z planety s odlišným světlem, mohou vidět frekvence, které lidské oči vyvinuté na Zemi nevidí. Mohou vidět naše 
pole neviditelnosti. 

Q – Je možné ve 4D jíst, spát, mít sex? 

A – Tyto biologické funkce v jiných dimenzích stále existují, jinak než u nás, protože hmota je zde více energie. 
Světlo se stává části fyzické formy. To přináší strukturální změny v kvantové dynamice, včetně vnímání a 
fyzických potřeb. 

Q – Začne nová éra dobou ledovou? 

A – Po zvýšení solární radiace po průchodu trpasličí hvězdy a sterilizaci povrchových vod dojde k tektonickému 
posunu a tisíce tun vulkanického prachu se uvolní do atmosféry. Očekává se významný pokles teplot Minidoba 
ledová vyčistí radiaci. Vaše vláda o tom ví a skladuje sadbu, aby kontrolovala zásobování potravinami po očistě. 
Zbývající společnosti budou pomáhat spřátelené ET projít touto těžkou fází adaptace.  

Q – Pokud má galaxie horní a dolní hemisféru, má ji i vesmír? 

A – Ne. Umístění galaxií ve vesmíru je náhodné. Každý solární systém a galaxie má centrální bod otáčení a 
z tohoto bodu rovnováhy gravitační hmoty je stanoven rovník a horní a dolní hemisféra.  
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Q – Jak víš tolik o 4D? 

A – My jsme součástí 5 úrovně 3D. To znamená, že víme více o vesmíru, než vy.  

Q – Plejáďané, kteří se budou inkarnovat zde v nové době, budou na úrovni frekvence 1? 

A – Plejády mají kolonii, která je na úrovni 1 a někteří se sem inkarnují jako misionáři s novými vědomostmi.  

Q – Je hodně nových duší narozených ve vyspělých společnostech? 

A – Ano, nové duše generované více pokročilými společnostmi produkují čistější semínka a bohatší na znalosti, 
které přináší duše nově zformované s charakteristikami jejích rodičů. 

Q – Kdo je donátorem DNA bělochů? 

A – Běloši Jsou z kolonií Plejád, rusové z kolonií Atounian, asijaté, lidé z různých systémů v Mléčné dráze, Latinos 
z kolonií Arkturiánů a Krugs, střední východ z různých ras Síria, stejně tak černí afričané.  

Q – Frekvence? 

A – Pokud se bytost chová tak, aby bylo dobře jen jí, proti ostatním okolo, je odchylkou společnosti. Je na 
špatném místě a měla by být izolována a poslána do svého prostředí. Frekvence zlepšíte, jen když se 
zharmonizujete s prostředím.  

Q – Křížení s jinými koloniemi v nové době? 

A – Ano. Obvykle pokud dvě humanoidní rasy mají určitou náklonost, generují společné potomky. Občas je to 
výhodné, protože tak získají nové vlastnosti a zlepší fyzickou odolnost.  

Q – Byli bychom připraveni se spojit s komunitou Galaktika, pokud bychom nedostali techniku od reptiliánů? 

A – Členství v komunitě Galaktika nezávisí na technologii, ale na úrovni frekvencí. Potřebná technologie je 
zajišťována komunitou. 

Q – Měla Země vyšší frekvence? 

A – Ne. Země bude mít vyšší frekvence od nové éry. V minulosti byly založeny kolonie s pozměněnou DNA 
s regionálním vývojem jako specifický experiment. Proto byly po dosažení očekávané úrovně frekvencí 
odstraněny z planety, aby pokračovaly ve vývoji v příslušném prostředí.  

Q – Násilnické dětství sníží mé vibrace? 

A – Ne, vaše svobodná vůle počítá s vaším stupněm svědomí. Pokud má osoba dobrý charakter, nezáleží na tom, 
čím prošel, nebo kolik trpěl. Udržte si osobnost navzdory potížím.  

Q – Multiversum a multi-Já? 

A – Neexistuje zrcadlo naší kvantové reality. Každá osoba je ve vesmíru unikátní, bez ohledu na dimenzi, kde žije. 
Je to román plodné mysli. 

Q – Co vedlo ke komunitě Galaktika? 

A – Komunita Galaktika vznikla před 11 miliony lety, po globální válce mezi některými velkými civilizacemi o 
kontrolu nad planetami a slunečními systémy. Mnoho civilizací vyhynulo, zničilo se mnoho planet, chaos v 
obchodu a produkci zdrojů zničili mnoho slunečních systémů. Po příměří proběhlo několik setkání lídrů 
společností a navrhlo vytvoření regionální galaktické komunity, která by spojovala společnosti od úrovně 1, aby 
vyjednávali a chránili kolonie v základní úrovni rozvoje.  

Q – Pokud vstupují kolonie na úroveň 1 bez katastrof, jak se pozná, že nastal čas pro kontakt? 
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A – Není nutné pro úroveň 1 projít katastrofou. V případě planety Země je to shoda okolností. Naše kolonie 
katastrofu nikdy neměla při změně úrovní. Změna úrovně frekvencí je úroveň svědomí a harmonizace 
společnosti jako celku. Pokud existují velké sociální rozdíly a utrpení způsobené špatnou alokací zdrojů, aura 
planety je nestabilní ve stejných proporcích. Ve společnosti na úrovni 1 rozdíly mezi obyvateli téměř přestávají 
existovat a vytváří atmosféru optimismu a pohody. Pokud byste byli optimálně velkou společností, bylo by 
možné izolovat populaci od událostí. Ale vás je moc. Víc než 10 x tolik, co je fyzicky možné administrovat.  
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Q – Odchýlení Nibiru z dráhy? 

A – Pokud se odchýlí trpasličí hvězda z dráhy, nebudou vidět dvě slunce. Ovšem program vaší vlády chtějí 
dokončit na základě zvýšené aktivity Slunce při obrácení pólů atd. Všechno je výmluvou k umělému způsobení 
katastrof a vyřazení satelitní sítě k izolaci obyvatel.  

Q – Povodně na řece Missouri? 

A - V Severní Americe jsou velké zlomy. Je to jen otázka času. Zvýšené množství vody na severu bude způsobovat 
klouzání části území k oceánu. Základna Arcturianů na Bermudách je připravena, že by tektonická aktivita mohla 
začít kvůli nerovnováze v Mexickém zálivu. 

Q – Jaký bude rozsah posunu pólů? 

A - Nelze předem zjistit inverzi geofyzikálních pólů v aktuálním tektonickém prostředí. Jakým způsobem se 
planeta nastaví a poměr gravitačních sil bude záviset na váze desek, která bude výsledkem jejich nových 
umístění. 

Q – Mají někteří humanoidní těla, jako např. chobotnice? 

A - Humanoidi jsou vždy humanoidní. Genetická manipulace pro tuto kolonii skončila před dlouhou dobou. 
Společnost, která bude považovaná za pozemskou, budete vy, s novou úrovní aktivace mozku konzistentní 
s úrovní frekvencí planety.  

Q – Viditelnost Nibiru? 

A – Je možné spatřit pouze trpasličí hvězdu, pokud bude ve stejné vzdálenosti od Slunce. Trpasliční hvězda 
pohlcuje světlo, přední část energetického pole ve směru jeho pohybu deformuje světlo. Běžně ho nelze spatřit. 

Q – Elity na Marsu? 

A – Ve vašem solárním systému budou dvě planety osídlené humanoidy. Reptiliáni nechtějí vyvolávat zmatek, 
takže se nemusíte bát. Tyto elity již nebudou elity. S vaším potenciálem bude vždy za hlavní považována Země. 
Budete mít stejný technologický pokrok, který mají reptiliáni a vaše elita.  

Q – Velký třesk? 

A - Přibližně před čtrnáct miliardami let proběhla kosmická událost, která dala vznik tomuto 3D vesmíru. Nebyli 
jsme jediní a nebyli jsme první. Náš vesmír v první miliardě let rapidně expandoval. Nyní postupně ztrácí 
rychlost. Když vezmeme do úvahy shluky galaxií, jednou se zastaví expanze a galaxie budou více klastrové, což v 
praxi znamená vesmír menších rozměrů. Od prvních 500 milionů let, se na planetách, které se rychleji ochlazují, 
začal rozvíjet život. První inteligentní bytosti, které byly zavedeny po první miliardě let, již nejsou ve třetí 
dimenzi. Je nemožné vědět, kdo byla první rasa. Tyto údaje jsou k dispozici v análech historie čtvrté dimenze. 

Q – Tvůrce, nebo postupný vývoj po big bangu? 

A – Neexistuje žádná možnost, aby se něco samo vytvořilo z ničeho. Energetické kvantum, které stálo za expanzí 
a následným vytvořením našeho vesmíru, bylo úmyslně způsobené civilizacemi, které se objevují jako čistá 
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Vysazovali vesmíry, jako se sází stromy. Jednou budeme dostatečně osvícení a staneme se více jejich 
rovnocennou součástí. 

Q – Cestování časem? 

A – Cestování časem neexistuje. Unikátní cesta časem je stálý pohyb na extrémně velké vzdálenosti časem a 
prostorem. Ohnutí času zkrátí vzdálenost. Existují vzdálené brány zrcadlící dvě fyzické reality daleko od sebe. 
Budoucnost neexistuje a minulost odešla. Technika programování budoucnosti pro vytváření měst je skvělá, 
protože je možné naprogramovat dokonalou prognózu trendů a zdrojů pro konkrétní studium. Holograficky 
můžete projektovat 20 let. Vy, vaše děti atd. Nebo 100 let celé společností ve 4D projekci s vyšší kvalitou než 
vaše filmy. Můžete se dokonce dotýkat. Všeho. Ale vše je kybernetika, čistá věda. 

Q – Ruský přízvuk? 

A – Překladač je mnohem komplexnější, než ten, co existuje v mozku, odpovídá tvému rodnému jazyku. 
S překladačem jeho mozku komunikuji portugalsky. Portugalština a ruština nemají naprosto nic společného. 

Q – Ambice 10%: 

A – Vaše lídry si budete začas filtrovat sami. Budou sociální inženýři a jejich hlavním cílem bude zlepšování 
kvality života. V nejvyšších frekvencích planety budou ideály vůdců více altruistické a méně osobní. 

Q – Pokud budou na Marsu elity s jinou frekvencí, nebudeme se stýkat? 

A - Různé frekvence určují úroveň rozvoje mozku. Nezabraňuje to bytostem s jinými frekvencemi pokračovat 
v životě na planetě. Pokud zemře, znovu se sem nenarodí. V nové fázi vývoje sami budete analyzovat 
přistěhovalce a nastavíte pravidla a limity podle vašich společenských zákonů. Budete suverénní rasa s právem 
odmítnout vstup nebo migraci na planetu.  
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Pracujeme tvrdě, dokončili jsme mapování aktivních podmořských tektonických zón a instalovali sondy do jádra 
na 16 různých místech planety. Jádro planety je z 8 procent nikl, který je roztavený kvůli bombardování 
kosmickou energií, která přichází zejména z jižního kvadrantu. Vyžaduje to měření v reálném čase. 

Q – Trpasličí hvězda? 

A – Trpasličí hvězda dorazila do solárního systému. Jupiter, Venuše, Saturn, Mars a Merkur jsou na opačné 
straně, takže spolu reagovat nebudou. Největší interakce se zdá být zaměřena na planetu Zemi. Krulian je za 
systémem, ale není v interakci. Pokračuje v původním kurzu. Tektonický pohyb chystá přeskupovat a změnit osu 
rotace, jak se blíží trpasličí hvězda. Budu vás informovat. 

Q – Jaderná elektrárna Fort Calhoun – Nebraska? 

A - Tato elektrárna by měla být již v procesu uzavírání (uzavřena v roce 2016), vaše vláda může poskytnout 
alternativní energii z jiných oblastí. Tato oblast má pevné podloží. Je dobré se u ní držet.  

Q – Soudní systém Galaktica? 

A - Komunita Galaktica má zařízení pro sociální úpravu prvků, které jsou považovány za škodlivé pro kteroukoli 
společnost. Piráti a bandité zde procházejí rozsáhlou rehabilitací, obvykle když odchází, najdou své oprávněné 
místo v hostitelských společnostech. 

Q – Únosy? 

A - Vždy byly z důvodu genetických výzkumů jiných humanoidních a nehumanoidních ras. Různé typy Greys 
provádí výzkum genetického vylepšování jejich ras. Reptiliáni zkouší hybridizaci k vytvoření rádoby humanoidní 
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rasy a tak podobně. Tento typ vědeckého zkoumání v této fázi kolonie již není schválen. Ale i tak, krytí vládou, ho 
nadále provádí.  

Q – Bezdrátový přijímač energie? Tesla? 

A – Naprogramované vysílače molekul jsou technikou starou tísíce let. Monolitové značky se používaly k navigaci 
a na zařízení s podobnou funkcí. Lze je vytvořit z jakéhokoli kamene, nebo minerálu z kompaktních krystalů. 
Nepoužívá se kov, protože by mohl při používání ovlivnit programování. Malý kamínek lze programovat vysílání a 
přijímání frekvence kompatibilní s mozkem a může se chovat jako vysílač mezi mozky propojenými při 
programování. Lze ho naprogramovat na konkrétní jednotlivce, nebo datový systém, např. kosmické lodě.  
Nikola Tesla byl misionářský Plejáďan, který přinesl velký pokrok v manipulaci s elektrickou a plazmovou energií. 
Ale mnoho věcí nemohl nechat padnout do rukou vaší vlády s válečnickými tendencemi. Pro mnoho technologií 
dosud nejste připraveni.  

Q – Pokud si soustavně blbě volíme vůdce, kdo bude schopný zvolit lepší? 

A – Věci se postupně mění. V příští době bude snazší rozeznat osoby s dobrými záměry a ti nejschopnější budou 
posunuti do vedoucích pozic. Společnost je uzná jako dobré lídry. Upřednostňování už nebude mít smysl, pokud 
je cílem transparentnost a vyrovnanost zdrojů pro všechny obyvatele. Role nejsilnějších je péče o slabé, ne jejich 
zneužití. 

Q – Nasca, Peru? 

A – V době Aztéků, Inků a Mayů se lodě mohly volně pohybovat po celé planetě, bylo jen málo pozorovatelů. 
Velké lodě na planetě i přistávaly, rozsáhlá přistávací dráha v Nasca sloužila velkým lodím Plejáďanů, 3400 metrů 
dlouhých. Přilehlé menší přistávací dráhy sloužily pro pomocná plavidla mateřské lodě během operací v oblasti. 
Výzdoba místa byla pozorností ‚bohů‘. Kresby byly provedeny světelnými paprsky a levitací. Na seříznutí vrcholu 
hory se použili stejné nástroje, jako při výstavbě chrámů a měst. 

Q – Dokáží se elity inkarnovat do stejných rodových linií? 

A – Stejný ke stejnému. Mnoho duší, které z těchto rodin zemřeli, se pokouší vrátit zpět se záměrem věci změnit. 
Pomoci těm, kteří měnili význam jejich rodinných událostí. Ale pro duchovní slabost zapomínají na své záměry 
změnit své chování k lepšímu. Síla a bohatství v této nízké frekvenci jsou velkou překážkou duchovního vývoje, 
kterou skutečně překonávají jen silné a spravedlivé duše. V této době se pro ně všechno změní a budou se znovu 
učit, jak kontrolovat své slabosti a dostát svým závazkům.  

Q – UFO v Mexiku? https://www.youtube.com/watch?v=bh4s3evMGF0 

Loď humanoidní civilizace z centra Mléčné dráhy, která založila kolonii na planetě ve sluneční soustavě velmi 
blízko k vaší, kterou nazýváte Epsilon Eridan. Loď jsou 3 koule. Větší centrální a dva menší v profilu bumerangu. 
Při tomto vstupu do atmosféry silové pole ohřívá atmosféru a vytváří kondenzaci par, která má tentokrát barvu 
ohně od zapadajícího slunce. 

Q – Zdá se, že je všechno rychlejší? 

A – Ano, v této době měnících se frekvencí, kdy je systém nestabilní se zdá, 
že čas je rozladěný. Jakmile se solární systém stabilizuje, čas se znovu naladí. 
S časem se vše bude opět cítit naladěné s životním prostředím. Rostliny, 
hmyz i zvířata také trpí účinky této nové adaptace 

Q – Telomery v chromozomu? 

A – V genomu je několik sekcí, které určují možnou životnost. Obsahuje 
regenerační funkce, které jsou důležité pro udržení zdravého fyzického těla. 
Neexistuje segment, ale interakce různých segmentů genomu, které 
provádějí integraci funkcí v této oblasti. Jejich regenerační techniky, že bez 

https://www.youtube.com/watch?v=bh4s3evMGF0
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ohledu na genom mohou probudit tělesné funkce, které rozšiřují zdravou kondici ve vhodném prostředí. Na 
úrovni frekvence 1 tyto techniky budou součástí vašeho výzkumu podporovaného vědci z jiných mimozemských 
ras. 

Q – Mozek a mysl? 

A – Mozek je biologický stroj nejvyšší technologie třetí dimenze. Jako každý stroj, který pracuje, potřebuje 
energii, fyzické tělo třetí dimenze poskytuje potřebnou energii a mozek je připraven pracovat. U zvířat je jen 
jeden program se základními instinkty a behaviorálními vlastnostmi každé rasy. U lidí je navíc mnohem 
pokročilejší naprogramování. Program je zajištěn vaší spirituální kvantovou energií, kde jsou všechny zkušenosti 
a znalosti uskladněny. Tato energie je jediná část, která přichází ze čtvrté dinenze, kontrolovat mozek ve třetí. 
Žije ve vašem mozku, dává mu všechny informace a funkce, které personalizuješ. Jsi vaše mysl a tvoje mysl hýbe 
vším, co s ní má interagovat. Mysl je nezničitelná, hmota třetí dimenze se obrátí v prach.  

V zdravém těle zdravý duch, když si zničíte mysl, vrátíte se postižení. Budete hledat cestu, jak napravit své chyby. 
Když se narodíte s bezchybným tělem, byla vaše mysl při posledním odchodu dobrá. Častokrát vědomě víte, že 
přijdete v tělech s fyzickými problémy, ale víte, že jen tak své dřívější chyby napravíte. Naučíte se oddělovat mysl 
od těla, kdykoli se budete chtít cítit sebou, protože na základní úrovni v povrchní společnosti oceňující pouze 
vzhled občas tělo jen překáží. 
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Q – Průchod trpasličí hvězdy – 7.2011? 

A - Hvězda se začíná ohřívat od Slunce a začíná zářit. Měsíc se během jejího přiblížení může několikrát otočit 
kolem osy, než se znovu ustálí těžší stranou k Zemi. Asteroidy dopadající na Zemi se spálí, na Měsíci mohou po 
dopadu způsobit světelný záblesk pozorovatelný ze Země.  

Q – 10 % 

A – Přibližně 680 – 700 milionů obyvatel bude stabilizováno pravděpodobně v roce 2060. Po transformaci bude 
pravděpodobně smíšená úroveň frekvencí, lidé s nižší a vyšší. V průběhu následné inkarnace dojde k vyrovnání. 

Q – Sebevraždy ve vaší společnosti? 

A – Poslední sebevražda se udála před 900 lety. Jednalo se o případ, kdy se kolega cítil provinile za nehodu lodi, 
kterou pilotoval. Jeho posádka zemřela. Nevyrovnal se s tím, že je jediným přeživším. V naší současné frekvenci 
nejsou žádné zločiny ani sebevraždy, ani oběti ani pachatelé. 

Q – Počasí na nové Zemi? 

A - Po roce 2012 na planetě začne proces léčení problémů způsobených přírodou a člověkem. S novou 
společností s vysokým smyslem pro rovnováhu bude mít planeta teplé klima. Techniky kontroly času pomohou 
k produktivnějšímu zemědělství, řízeným dešťům, kontrolované teplotě. Bude existovat vulkanická aktivita, ale 
příští milénium bude velmi klidné.  

Q – Události při předchozí návštěvě Nibiru před 3600 lety? 

A – V té době měla Země jen velmi málo obyvatel, v porovnání s dneškem. Existuje mnoho podzemních měst, 
které nyní začínáte objevovat v různých místech planety. Některé z nich jsou schopné ubytovat tisíce lidí, které 
vybudovali lidé na rady ‚bohů‘. Někteří měli dostatečné frekvence, takže odešli na jiné planety. Máte o této 
události záznamy jako o potopě, pohromě apod.  

Q – Rasa mořských humanoidů? 

A - Delfíni jsou velmi dobrá a pokročilá společnost, ačkoli opravdu nejsou atraktivní pro humanoidy z jiných 
kmenů. Mají tlustou kůži, paže a nohy o málo kratší, okrouhlé oči a obličeje různých anatomických tvarů a 
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mnoho zubů. Existovali mnoho tisíc let před příchodem komunity Galactica a měli mnoho problémů s jinými 
rasami. Jejich lodě byly obávané, měli hodně zbraní a nebránili se je použít proti všemu, co považovali za hrozbu. 
S příchodem překladatelů jazyka a vytvářením galaktických komunit se ukázalo, že jsou to velmi dobré bytosti. 
Velmi úzce spolupracují s Arcturiány v několika koloniích. 

Q – Bitva kolem 14. dubna 1561 v Evropě? 

A – V záznamech databáze je konflikt ve Střední Evropě mezi Arcturianskými loděmi a flotilou pirátů tmavých 
Greys, když shromažďovali lidský genetický materiál k odvozu mimo sluneční soustavu. Bývalá základna 
Arcturianů z Nova Scotia - Kanada byla upozorněna řídícími jednotkami portálů Galactica a zachytila loď. Bojovali 
spolu, ale v té době nebyly kamery, takže nebyla žádná interakce s místní společností. 

Q – Proč je v Antarktidě tolik základen? Minerál z asteroidu? 

A – Základny zde byly založeny tak, aby měly státy spravedlivý podíl. Rozdělení kontinentu bylo provedeno, 
protože americká vláda nepředala informace o cizí základně v Antarktidě ostatním. Prostě vytvořila pravidla pro 
výzkumné základny, které byly instalovány v pobřežních oblastech. Antarktickou základnu to nijak neobtěžuje, 
protože nenarušují operace.  
Nový minerál není součástí periodické tabulky. Při pokojové teplotě má nulový odpor. Než jsme vymysleli 
unipolární magnetoplasmu, byl široce používán pro naše staré lodě. Unipolární magnetoplasma používá pouze 
atomy programované k zakroucení generovaného magnetického pole. Ale s tímto minerálem můžete postavit 
perfektní intergalaktické lodě. Jakmile ztratí led, může být Antarktida prozkoumána.  

Q – Kde je začátek dimenzí? 

A - To je nezodpovězené. Podívejte se na sebe v zrcadle a vložte další. Nekonečné obrazy. Víte, že obrazy 
pokračují nekonečně, ale nedokážete dohlédnout konce. Naše vize je omezena třetí dimenzí, kráčíme dál za tím, 
co vidíme.  

Q – Posedlost, démoni? 

A - Všechny špatné bytosti lze považovat za nějakého démona. Démoni ve folkloru vaší planety mají některé rysy 
rasy plazů, kteří tu vedli mnoho bitev o kontrolu a vlastnictví planety. Byli rasa reptiliánů ze Síria, již mnoho tisíc 
let nepřekročili vaši sluneční soustavu. Měli výčnělky, které připomínaly rohy některých savců, a měli 
načervenalou kůži. ‚Adělé‘ seslaní ‚bohy‘ s nimi hodně bojovali, aby vyloučili nadvládu planety. Vedlo to k mnoha 
legendám vašich předků.  
Posedlost je stav mysli. Vzácně se stává, že duše, která putuje v auře na hranici mezi třetí a čtvrtou dimenzí a 
odmítá si nechat pomoc modrými bytostmi, má možnost duševní interakce s lidmi, kteří mají poruchu aury. 
Porucha aury umožňuje přístup duše nebo částečnou kontrolu nad chováním této osoby. Duše mohou zůstat v 
této oblasti na dlouhou dobu, ale velmi těžce udržují konstantní duševní stav, kvůli své vlastní slabosti.  
Tento pokus o kanibalizaci energie a pocitů třetí dimenze je jediný způsob, kterým si zůstávají vědomi v této 
tranzitní zóně. Jsou nevědomí, obrovská většina neví, kde je. Zůstávají zlí, se vzpomínkami na třetí dimenzi a bojí 
se toho, že je modré bytosti unesou. Pokud je osoba šikanovaná, měla by věnovat pozornost opravě aury. Bude 
pak stejně imunní k příjmu tohoto vlivu, jako většina lidí. Tento druh slabosti aury, který umožňuje externí 
ovlivnění, se na úrovni frekvencí 1 nebude vyskytovat. 
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 Q – Bílý půlkruh vyfocený infračervenou sondou Stereo 
Ahead? 

A – Nemáme žádný záznam v databázi z tohoto dne o 
nebeských tělesech ani o kosmické lodi. Také to není odraz. 
Může jít o podvod, nebo o problémy při pořizování obrázku. 
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Objekt, který hledáte, je vlevo dole od Slunce. V zorném úhlu satelitů se objeví asi za 30 dní.  

Q – Poslušnost? 

A – Pokud dosáhnete sociální a hierarchickou úroveň, kdy mají lídři nezpochybnitelné schopnosti, máte 
absolutní jistotu, že jejich rozhodnutí jsou moudrá. Pokud jsou vaši vůdci legitimní, všechno se děje spořádaně, 
neexistují žádné postranní úmysly a postoje, které nutí podřízené činit věci proti svému vlastnímu svědomí. 
Předstírání, aby vlády mohli schválit zabíjení jiných lidí ve jménu náboženství, nebo ekonomických zájmů v 
postkoloniální úrovni frekvence neexistují. Suverénní rasa demonstruje sociální povahu postoji a moudrostí 
svých vůdců. 

Q – Cítíte bolesti? 

A – Fyzická bolest je důsledkem života v nepříznivých podmínkách. Zdraví je u vás ekonomických sektorem. 
V příští úrovni nebudou nemoci a bolesti. Skrývané vědecké objevy budou k dispozici obyvatelům. 

Q – Shape-shifting? 

A – Neexistuje shape-shifting. Také není možné vytvořit reptiliánsko –humanoidního hybrida. Jakmile je potkáte, 
pochopíte to. Zkuste zkřížit aligátora s opicí. Výzkum byl proveden na úrovni genů a chromozomů. Pouze vytváří 
monstrozity nepoužitelné jako budoucí hybridní rasa. Existují falešná videa a hologramy.  

Q – Co bude, až budeme kontrolovat 100 % mozku? 

A - Albert Einstein, který byl naladěn na frekvenční úroveň jedna, měl aktivováno více než 10% mozku. Každá 
úroveň aktivuje 7%, celkově 70%. Zbývajících 30% bude uvolněno pouze ve čtvrté dimenzi. V současné době mají 
nejlepší pozemšťané efektivně aktivováno 7% mozku. Na úrovni frekvence 5 až 6, na naší planetě, jsme blízko 
40% aktivace. Nelze popsat, co se stane při aktivaci 100%. 

Q – Van Allenův pás? 

A - Záření je nejen v pásu kolem vaší planety. Existují tisíce oblastí s různými druhy kosmického záření, které 
udržují rovnováhu příjmu a výdeje. Jakékoliv živé bytosti cestují prostorem kosmickou lodí s energetickým polem 
k zabránění vlivu radiačních zón. V kosmické lodi můžete dokonce do blízkosti Slunce, aniž byste cítili uvnitř 
nějaký efekt. 

Q – Aktuální stav Marsu? 

A - Ano. Atmosféru lze nyní normálně dýchat. Aktuálně zde probíhá spousta aktivit. Již sem bylo přemístěno 
mnoho vybavení a kolonie je dostatečně osídlená lidmi.  

Q –Jehova? 

A – Jehova je jméno použité paleo-hebrejci pro všemocného tvůrce vesmíru Stejný význam jako pro všechny 
filozofické popisy Boha v jiných jazycích a kulturách. Nejedná se o osobu, je to pojmenování, koncept. 

Q – Holografická realita? 

A – Všechny možnosti lze uskutečnit pouze v konkrétní realitě. Jakékoli holografické médium není hmotná 
skutečnost. V nejmodernějším holografickém prostředí si můžete hrát, komunikovat a reagovat, ale není možné 
tam žít. Realita třetí dimenze je místem, kde můžete fyzicky komunikovat a žít. Není možné zaměnit reality. V 
každé fázi vašeho vývoje jste v realitě přednastavené na stav vaší kvantové hmoty. 

Q – Japonsko? 

A – Japonsko je situováno v místě konvergence tektonických desek. Každá z nich může způsobit velkou 
katastrofu, všechny regiony, o nichž je známo, že jsou nestabilní, by měly být evakuovány včetně hlavního 
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města, jak jsem již zmínil. Pro vládu je takový druh evakuace prakticky nemožný. Jsou ve slepé uličce. Japonsko 
může na pacifický ohňový kruh doplatit první.  

Q – Které vlády jsou v kontaktu s reptiliány? 

A - Americká vláda měla první kontakt, dnes je s nimi v kontaktu již mnoho vlád. Rada zástupců planety učinila 
veškerá opatření pro spolupráci. Spojené státy poskytly na svém území veškeré potřebné zařízení a rada 
poskytla prostředky. Všichni cizinci chycení naživu jsou přesunuti do centrální základny, kde ostatní rasy mohou 
připojit y k dohodě o spolupráci. Před několika lety, když vaše vláda jako krycí plán zničila některé budovy, využili 
to Arcturiáni k vynucení návratu osmi členů výzkumného týmu, který byl uvězněn na ostrově v Atlantiku. 
Američané je drželi v zajetí sedm měsíců a chtěli si vynutit dohodu o spolupráci. Arcturiani využili zmatku a dali 
ultimátum, že vystřelili paprsek energie do Pentagonu. Vláda USA okamžitě uvolnila tým. 

Q – Apolón, Staré Řecko a ET? 

A - S vašimi starodávnými civilizacemi bylo v kontaktu několik ras. Krug z Plejád, humanoidi ze Síria a také 
reptiliáni ze Síria měli v různých dobách kontakt s řeckými lídry. Příběh o Apolónovi má reálný základ, protože 
lídři byli kontaktováni hologramy, záblesky světla, nebo měli zkušenosti se zvedáním těžkých skal bohy. Pravdivá 
může být i zpráva, že se v této době vrátí, protože některé rasy v současné době pomáhají při procesu průchodu 
planety. Bozi mohou být jejich novými sourozenci. 

Q – Antikrist podle bible? 

A - Koncept Antikrista není ve skutečnosti člověk. Nedá se ukázat prstem na nějakou osobu. Antikrist je 
reprezentován každým, kdo se podílí na zneužívání moci. Ti, kteří se cítí být nad zákonem, životem, zdravím a 
osudem celé populace, náboženství bez jakékoliv slušnosti, ti všichni tvoří entitu Antikrista. Bezohledné elity,  
které nyní společně vedou planetu dohromady k hlavnímu kmeni a končetinám Antikrista. Představuje věčný boj 
rytíře proti draku. Vše je skutečně koncepční. Je načase, aby se svět zbavil černých aur a sjednotil ty světlé. 
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Q – Aktuální stav na Měsíci? 

A – Měsíc je preventivně evakuován, byly nainstalovány tlačné jednotky, které v případě potřeby pomohou 
upravit orbitu. Od konce října tu budou trvale dvě lodě Plejáďánů, aby mohly zachytit velké asteroidy. Pás 
asteroidů může být částečně zachycen gravitačním polem a náhodně zamířit k Zemi. Nazýváme Zemi "Tiamat" a 
váš Měsíc - "Vanis". Doufáme, že Vanis přežije tuto událost a zůstane bezpečný a zdravý.  

Q – Aktuální stav na Zemi? 

A - Země začala pomalu otáčet svou osu. Vaši vědci o tom vědí, ale je zakázáno zpřístupňovat informace médiím. 
Vrstvy magmat se začínají pohybovat pod kůrou planety a to narušují rovnováhu osy otáčení. Z tohoto důvodu 
se pozice Měsíce a Slunce změní ve srovnání s tím, jak jste je již dříve pozorovali. Velké množství srážek v 
podobě deště nebo sněhu v některých oblastech je spojeno s vulkanickým ohřevem pod póly, oceány se zahřívají 
pod vlivem vulkanické aktivity a zvyšuje se pravděpodobnost pronikání kosmické energie přivedené na jižní 
hemisféru trpasličí hvězdy. Relativní globální vlhkost nikdy nebyla tak přetížena a mnoho odvodněných regionů 
začíná klesat pod vlastní vahou. Kvůli oteplování způsobenému pohybem magmatických vrstev se podzemní 
zásoby vody mohou odpařit do atmosféry a zásoby ropy a plynu pod vysokým tlakem v dolních vrstvách kůry 
mohou začít unikat a hořet. Pokud se na Blízkém východě vyskytne zlom, miliardy barelů rozlitého oleje změní 
region na obrovské jezero. Dopravili jsme sem zařízení pro molekulární transport, které dokáže přepravit tyto 
materiály pomocí energetických paprsků na bezpečné místo ve vesmíru, aby se zabránilo kontaminaci. 

Q – Vliv události na mozek? 
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A – Interakce gravitací planet mozek neovlivní. Mozek je ovlivňován magneticky. Záření, v závislosti na typu a 
intenzitě, může způsobit "zkrat" ve výměně elektrických impulzů mezi neurony, které způsobí spálení nervových 
zakončení přetížením. Tato mozková obrna může být dočasná nebo trvalá v závislosti na expozici.  

Q – Minulý průchod Nibiru? 

A – I minulý průchod způsobil katastrofy, které popsal váš "Exodus" a označuje ve starých rukopisech jako 
úpadek egyptské civilizace. Všechny starověké civilizace tehdejší doby byly vybaveny velkými komplexy tunelů a 
podzemních měst. Všechny stavby byly postaveny z pevných hornin, aby se zabránilo záření. Výstavby probíhaly 
pod vedením "bohů". Mayové, Inkové, Aztékové v Jižní a Střední Americe, Hopi v Severní Americe, kultury v Asii 
se zdržovaly v podzemních městech po varování jejich duchovními lídry. Příroda se obnovuje rychle, pokud je 
sama. Byli přidáni zástupci fauny a planeta pokračovala ve vývoji až do okamžiku, kdy ji znáte dnes.  

Q – V co věřit? 

A - Vědci někdy tráví většinu své inkarnace na jednom konkrétním projektu zavření ve své laboratoři. Někteří 
chtějí slávu, jiní postavení a peníze, něco málo to dělá z altruismu. Stejné je to s náboženstvím. Jsou ti, kteří se 
snaží bojovat proti nevědomosti a utrpení, a jsou fanatici, kteří chtějí politizovat a zneužívat nevědomost. Máte 
jen jeden typ politiků, zkorumpované. Ostatní politiku opouští! Závěrem, ve vašem současném stádiu vývoje 
máte ve všech směrech dvě strany mince. Ve všech, kromě politiky. Ve skutečnosti se můžete spoléhat pouze na 
sebe a vám podobné. Počkejte na posilu, možná od nás, jakmile se usadí prach.  

Q – Jak přesvědčit skeptiky? 

A - Dalekohled WISE je stále aktivní, přenáší ale data pouze na frekvenci armády. V Antarktidě byly instalovány 
dalekohledy zejména pro sledování přiblížení trpasličí hvězdy. Stoupá a lze ji pozorovat na jižní zeměpisné šířce 
90 stupňů. Posunuje se směrem ke Slunci a brzy se bude moci pozorovat ve všech zeměpisných šířkách Země. 
Brzy to všichni uvidíte sami. 

Q – Když se nic nestane, přestaneš s námi komunikovat? 

A – Pokud se nic nestane, bude to proto, že se něco stane. Pokud komunita Galaktika změní trajektorii trpasličí 
hvězdy, což se zdá nepravděpodobné, mohou se fakta změnit. Já jsem dostal příležitost ocenit stupeň vaší 
behaviorální evoluce v konfrontaci s bezprostřední katastrofou. Takže pokud se nestane nic z podstatných 
důvodů, mohu přestat odpovídat na otázky, pokud to tak bude pro vás lepší. Tak či onak, moje mise zde je téměř 
u konce, ale mohu se podílet na prvních kontaktech mezi našimi civilizacemi. Buďte ale připraveni na události 
konce tohoto věku.  

Přátelé, v posledních měsících našich rozhovorů jsem si uvědomil, že pozemšťané budou dobrou novou 
komunitou. Někteří z vás společností, mnozí z vás dokáží rozlišovat, jsou sentimentální a z velké části velmi 
emocionální a plný vášně. Ve správném kontextu bude kulturní a technologický rozvoj postupovat neuvěřitelně 
rychle. Zákony vesmíru nejsou tak složité, jak se zdá v třetí dimenzi. Postupně jste se rozvinuli příběhy o 
interdimenzionálních realitách, cestování časem, nebi, peklu a očistci - to vše je produktem myslí, které si přejí 
vývoj. Znamená to, že s dobrou představivostí se mnohem snadněji přizpůsobíte novým nápadům a novým 
skutečnostem spojeným s mnoha zvláštními situacemi, které vznikají v procesu interakce s různými divnými 
bytostmi, které žijí ve třetí dimenzi. Existují stovky úrovní virtuální reality, místa, kde je vše jinak, než se zdá. 
Stále máte hodně co se naučit, tady ve třetí dimenzi. Musíte se ještě naučit znalosti tisíciletí. Nedokážete si ani 
představit, co vás čeká. Jste stále daleko od "jiných dimenzí" nebo "paralelních vesmírů", to je příběh, který 
musíte dešifrovat během dalších dvaceti tisíc let. Když projdete fází objevování toho, kdo jste opravdu, a zjistíte 
důvody, proč jste ve vesmíru, všechno bude vypadat mnohem logičtější a vaše mysl se automaticky 
restrukturalizuje a soustředí se přesně na to, co je opravdu důležité. - na váš osobní vývoj těla a duše. Za 
současných okolností se stále zaměřujete na sebe a stále ještě nejste v souladu s vesmírem, protože se to stane 
těm, kteří jsou připraveni zažít to v příští fázi. A od této chvíle si uvědomíte, že nikdo ve vesmíru nepatří nikomu; 
všechno je výměna, kde každý chce dobro ostatním, a na oplátku obdrží podporu a pomoc ostatních, když ji 
potřebují. Je vám příjemně, když váš soused má hlad a spí pod mostem?  
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Můžete to přiznat nebo ne, ale to je to, co se nyní děje ve vaší společnosti, kde se bojíte, přemýšlíte o tom, ale 
současně nepřijímáte žádnou iniciativu, která by tuto situaci změnila. Když sociální nerovnost začíná na 
vrcholech korupční vlády, lidé je potřebují diskreditovat, obyčejní občané musí něco udělat, aby ji změnili. V 
důsledku toho začne spravedlivá společnost se spravedlivou vládou. Jsme tu, protože naše společnosti jsou již 
vyvážené; máme spravedlnost a svobodu osobního rozvoje, takže můžeme dát čas a úsilí na pomoc 
společnostem, jako je ta vaše. Jednoho dne vaše společnost učiní totéž pro druhé, protože náš společný cíl je 
vývoj našeho vesmíru. Mějte na paměti, že planeta Země nebo Tiamat vstoupí do nového kmitočtového pásma, 
bez ohledu na to, zda trpasličí hvězda prochází nebo ne. Všech 7 miliard lidí tedy bude přerozděleno na správná 
místa, podle stupně individuálního vývoje. To je v souladu se zavedenými přírodními zákony zachovávajícími 
rovnováhu a harmonii, která udržuje vesmír v pohybu. Tyto zákony jsou neměnné. Můžete se na chvíli pokusit 
zpomalit jejich účinek, ale těmito akcemi ztratíte jen velmi drahocenný čas pro váš vlastní vývoj.  
Všechno, co existuje ve vesmíru, by mělo mít odpovídající opak. Dovolte mi vysvětlit: proton je pozitivně nabitý, 
pouze pokud existují jeho protiklady, elektrony s negativním nábojem. Potenciální rozdíl vyžaduje dva referenční 
body. Potenciální rozdíl mezi dvěma rovinami určuje množství kvantové energie nacházející se mezi oběma 
rovinami jako vakuový kondenzátor.  
Zvýšení nebo přebytek kvantové energie vytvořené prostorem mezi rovinami napájí tyto roviny prostřednictvím 
černých děr. Vesmír je stabilní, jako obrovský nekonečný generátor, a jeho kvantová energie je produkována 
vším, co v něm existuje. Když planety narazí na hranice mnohem větším zatížením, než unese vyvážený systém, 
způsobí tzv. "Velký třesk" neboli energetický výbuch jako obrovské vybití jeho opačné straně. Iniciuje expanzi 
nového vesmíru, paralelního k originálu, který mu dal vzniknout, a tak dále. To je příklad znalostí, které zatím 
nepřinesou ve vaší realitě praktické výhody, pouze znalosti. Vše má svůj čas.  

 

(pozn. překladatele – troufám si nesouhlasit. Takto funguje Big Bang. Já 
věděla, že my ty roky závislosti na cukru budou užitečné.) 
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Q – Co když bude jen kometa a žádná trpasličí hvězda? 

A - Podle nejnovějších zpráv se těleso (jádro staré planety), které předchází trpasličí hvězdu, velmi zrychlilo 
směrem ke Slunci. Protože to není obyčejná kometa, jeho hmota odpovídá hnědému trpaslíkovi, má silné 
gravitační pole. Je doprovázena menší kosmickou lodí. Objeví se na začátku září, bude vydávat silné modré 
světlo. V říjnu by molo minout Zemi a v listopadu opustí gravitační pole Země a zmizí ve vesmíru – lze ji 
považovat za modrou ‚Kachina‘. Její gravitační pole přinese na planetě velké změny. Zachycené asteroidy by 
mohly dopadnout v oblasti blízkého východu. Trpasličí hvězda zrychluje pomaleji a bude vidět za několik měsíců. 
Nevíme, co chystá Krulian a komunita Galactica. Zdá se, že rozdíl v akceleraci závisí na koncentraci hmoty, 
setrvačnosti a intenzitě gravitačního pole každého z nich ve vztahu ke Slunci. Plán událostí zůstává nezměněn.  

Q- Válečné rasy? 

A – Existuje několik sdružení ras pocházejících z hmyzu a některých ras reptiliánů, kteří nepřijali pravidla 
koexistence nejvíce humanoidních galaktických komunit. Tato paralelní sdružení některých z nich s dostatečnou 
palebnou silou často způsobují velké problémy v celých solárních systémech. Problémy existují ve všech 
úrovních 3. dimenze. Ale vždy se snažíme o kompromisní dohodu.  

Q – Betelgeuse, slunce v souhvězdí Orion, se podle NASA chystá v roce 2012 explodovat? 

A – Betelgeuse explodovalo před mnoha staletími. Jde o dezinformaci zásadní pro vytvoření virtuální reality, 
kterou vaše elity chtějí získat co nejvíce času, aby vám zabránili se zorganizovat. 

Q – Kdy se objevíte? 
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A – Humanoidní přátelé této kolonie by měli být přítomni při významných událostech na konci roku a během 
přemístění do ideálních oblastí. Vaše vlády se vás pokusí manipulovat proti nám. Současní vůdcové planety jsou 
většinou loutkami systému elit, mnozí z nich nesouhlasí se situací, ale nemají dostatečně silnou osobnost. Nová 
Země vše odfiltruje. 

Q – Gravitace? 

A - Gravitace udržuje ve vesmíru všechno v rovnováze. Se správnou technikou a správnými materiály. Pomocí 
gravitace můžete vytvářet zařízení, která mohou nepřetržitě pracovat a generovat hnací sílu čistou a bezplatnou. 
Gravitace, která udržuje rovnováhu systémů, je klíčem k pohybu kosmických lodí. Interakce s gravitačními poli je 
páka, která ovládá paprsky magnetického unipólu ve velkých lodích. Pro pohyb v solárním systému se používají 
tunely gravitační energie, které udržují planety spojené. Rychlost v tunelech je co možná nejvyšší. Ze Země na 
Měsíc za 4 minuty. Zveřejnění tohoto a podobných informací by vedlo ke ztrátě kontroly elit nad lidmi. 
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Q – Elenin, trpasličí hvězda – detailní popis? 
Elenin (modrá Kachina) 
Typ: pevné jádro o průměru 4,5 km 
Obal: husté plyny a prach do výšky 74 000 km, po průletu pásem asteroidů se zvedne prach do výšky 100.000 
km. 
Rychlost: 53.700 km/hod 
Maximální přiblížení k Zemi cca 60.000 km během října 2011 
Trpasličí hvězda - Nibiru (rudá Kachina) 
Typ: solární systém se 6 velkými obíhajícími planetami o průměru cca 170.000 km 
Hmotnost cca 3,5 x Jupiter 
Průměrná rychlost 35.000 km/hod 
Minimální vzdálenost od Země 17,5 mil. km v říjnu 2012  
Věřím, že zpomalení trpasličí hvězdy, které Krulian před týdnem provedl, uvolnilo jádro komety z gravitační síly. 
Komunita Galactica neoznamuje všechna přijatá rozhodnutí. Komunikuje pouze načasování událostí, které jsou 
jasně definovány. Průměrná rychlost těchto dvou se po vstupu do sluneční soustavy téměř zdvojnásobila. 
Zvýšením jeho rychlosti dochází k velké sluneční geomagnetické reakci, což by mohlo urychlit průchod, nebo 
změnit jeho oběžnou dráhu. Přiblížení k Zemi je dáno vektorem odstředivé síly. Průchodem trpasličí hvězdy 
mohou být ve sluneční soustavě změněny oběžné dráhy některých planet, zejména Mars. Bude blíž k orbitě 
Země, Merkur se může přidat k trpasličí hvězdě a Venuše může posunout svou orbitu blíže ke Slunci. Země se 
může mírně vzdálit od Slunce, což by způsobilo pokles teploty o 3 stupně Celsia. Slunce může mít nějaké 
neočekávané reakce na úrovni jeho maximálnímu cyklu. Krulians monitorují obě události jejich loděmi a zkouší 
minimalizovat efekty, pokud je to extrémně nutné.  
Je zde možnost, že komunita Galactica povolí lodi Krulian prolétnout bez pole neviditelnosti kolem Země. Mohly 
byste tak poprvé být oficiálně konfrontování s realitou. Plejády jsou na místě, aby zabránili jakýmkoli 
pozemským extrémistům zahájit útok proti posádce. Jejich malé lodě by také mohly být vidět, což může vystrašit 
mnoho lidí. Ale lidé jako vy, kteří znáte fakta, mohou ostatním pomoci pochopit, co se vlastně děje. Jste 
informováni a. To je také společenská odpovědnost. Budu vás informovat.  

Q - Proč je země nazývána Tiamat. Stejné jméno má babylonská bohyně oceánů a odkazuje to i na prvotní 
monstrum chaosu.  

A - Podle našich záznamů se nazývá Tiamat od vzniku oceánů, když voda byla dopravována přes portály. Když 
byly vytvořeny oceány, stala se známá jako Tiamat. V řeči některých ET to znamená ‚velká voda‘. Příchozí 
z vnějšího vesmíru, známí jako ‚bůh‘ přisoudili jméno Tiamat bohu oceánů. Nevím, odkud přišel odkaz na 
monstrum chaosu. 
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(pozn. překladatele: odstavce týkající se katastrofy a vlád vypuštěny, shodné s předchozími díly) 
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Pomáháme teď s velkým množstvím aktivit Arcturianů a Plejáďanů, ale vždy budu v dosahu. Všechno ve vesmíru 
je velmi dynamické a i malá proměnná může výrazně změnit výsledek rovnice, jak doufám. Mnoho bratrů 
vynakládá úsilí, aby vaše modrá planeta vstoupila do nové doby míru a rozvoje. Brzy můžeme být v přímém 
kontaktu. 

Q – Vzestup Marsu? 

A – Země je jediná planeta, která dosáhne úrovně 1 na konci roku 2012. Mars nyní vytvoří vlastní frekvenční 
rozsah, aby mohl být obyvatelný. V závislosti na typu společnosti se vytvoří počáteční frekvence planety. Možná 
by měl pokračovat v koloniální úrovni po dlouhou dobu. Harmonie je nejvyšší stabilizátor frekvence, závisí přímo 
na společnosti. Země má určité procento obyvatel, kteří prakticky zachránili planetu v této síti. Možná se 
doberete důvodu kosmického úklidu.  

Q – Proč je stejná DNA, pokud pocházíme z různých zdrojů? 

A – Lidé pocházejí z různých míst vesmíru. Experimenty začaly před více než 190 000 lety mnoha regionálními 
experimentálními koloniemi. Ale všechny druhy humanoidů mají jediný původ. Humanoidní DNA se 
přizpůsobuje různým kontextům osídlení. Primáti jsou velmi podobní humanoidům, protože to byl koncept 
fyzického těla, který byl přijat, když byli vyvinuti první humanoidi pro vysazení individuální duše. Pokud si 
představíte nižší primáty bez srsti, někteří jsou velmi podobní Greys, které jsou také vlákno savců. Proto se ve 
vaší kultuře říká, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Bůh byl božský 
vědec, který si vybral tento druh humanoidního těla na počátku tohoto 
procesu, který se konal před miliardami let. Nebylo tak použito jen tělo 
humanoidních primátů, plazi, hmyz, mořští savci, všechna ta 
experimentální těla byla vyzkoušena, aby zjistili, jaký druh těla je nejvíc 
životaschopný ve třetí dimenzi. Zdá se, že vzor humanoid stal ve vesmíru 
nejživotaschopnějším, a my chceme zachovat jeho hegemonii tím, že 
množíme ve vesmíru kolonie jako je vaše. ‚Vědci‘ byli ve čtvrté dimenzi 
jen energií, energie se ve čtvrté dimenzi nerozmnožuje jako ve třetí. 
Jediný způsob, jak zvýšit počet bytostí ve čtvrté dimenzi, je zasetí 
individuálního energetického semínka do těla ve třetí dimenzi, která ho 
může doslova násobit. To je pravý význam výrazu ‚milujte se a množte 
se‘. Třetí dimenzi je oseta čtvrtou dimenzí, a byla vytvořena od shora dolů. Je těžké prohloubit porozumění, 
protože pro to nemáte žádné praktické použití na své úrovni vývoje. Stále máte na tyto starosti spoustu času. 
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A - Část naší flotily pomáhá Arcturiánům opustit pozemní a podmořské základny. Velká arcturianská mateřská 
loď se vznáší nad různými oblastmi a shromažďuje zařízení a materiál. Můžete zaslechnout mnoho zvláštních 
zvuků, když se nachází ve vašich regionech. CB přineslo záznam hlučného zvuku na ruském území.. Toto je typ 
hluku generovaného odrazem portálu otevřeného pro místní dopravu při přesunování těžkého vybavení 
odstraňovaného z regionálních základen. Lvov: https://www.youtube.com/watch?v=Kj-OOP8hRZw 
Kyjev: https://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio Singapur: 
https://www.youtube.com/watch?v=YadAQWrkBuY Michigan: 
https://www.youtube.com/watch?v=AvNZrC4zjJg  

Q - Voynichův rukopis. 

A – Šťastný nález. Studentka ztratila své osobní poznámky 
zhruba před pět set padesáti lety. Patřila k vysoké a štíhlé rase 
humanoidů. Velmi laskaví lidé z Orionu. Provádí botanický 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj-OOP8hRZw
https://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio
https://www.youtube.com/watch?v=YadAQWrkBuY
https://www.youtube.com/watch?v=AvNZrC4zjJg
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výzkum v několika galaxiích. Popisuje rostliny nalezené a pozorované v jiných 
solárních systémech a zaznamenala kopie některých astrologických pozic, kde byly 
tyto druhy katalogizovány. Zaujetí, s jakým připravovala tyto osobní poznámky, bylo 
úžasné. Muselo být velmi smutné, že se ztratily. Před pěti sty roky navigační systémy 
lodí mnoha ras nekomunikovaly s databází, jako je dnes. Mnoho záznamů bylo 
pořizováno ručně. Vědec by nikdy tento typ botanické anotace nedělal, ale děti ve 
výcviku ano. Děti jsou někdy tak zaujati svými nálezy a zapomínají věci všude. Neliší se od dětí jiných ras. 

Doufám, že budeme moci pokračovat v komunikaci do konce září nebo října. Mé zprávy budou krátké, ale v 
reálném čase. Na požádání CB jsme simulovali v našem zařízení 
VHF námořní kanál 16 a VHF kanál 7 pro nákladní auta. Během 
operací v říjnu nebo listopadu 2011 můžeme vysílat zprávy těm, 
kteří jsou připojeni. Oblázek na obrázku je naprogramován jako 
telefon mezi dvěma lidmi.  
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Byli jsme v Andromedě poté, co jsme pomáhali Arkturianům. 
Připojovali jsme k naší lodi nějaké nové technologie, takže jsme 
si vzali pár dní odpočinku. Naše teleporty mohou nyní nahrát 20 
osob najednou a předávat je přímo naší mateřské lodi. S tímto 
přesměrováním se naše loď stala zajímavější, než většina 
ostatních. Zprávy nejsou špatné. Elenin zrychlila a zvýšila odstředivou sílu, takže se hodně zmenší množství 
materiálu absorbovaného z pásu asteroidů (během průletu se průměr pevného středu zvětšil na 120.000 km, 
s obalem z plynů a par 180.000 km). Sníží se tak gravitační efekt při jejím průletu. Trpasličí hvězda zrychlila. 
 
Q – Kontakty s jinými bytostmi, interdimenzionální modré bytosti? 

A – Nejsem zde, abych mohl soudit nebo popírat. Mám však k dispozici celou databázi civilizací, které jsou v 
současné době spojeny s komunitou Galaktika. Humanoidi ze třetí dimenze rozhodně nejsou interdimenzionální. 
Barva kůže humanoidů je od bílé až šedé, nažloutlé, nazelenalé, načervenalé a nahnědlé až tmavé. Nevím o 
žádné humanoidní rase s modrou kůží. Barvy vysílané různými slunci neovlivňují barvu pleti, ale ochranou funkci 
pokožky ve vztahu k různým atmosférám planet. Humanoidi pocházející z mořských savců mohou mít barvu kůže 
v odstínech bílé, hnědožluté, šedé nebo stříbrné. Plazi mají hnědavě načervenalou, světle šedou, tmavě šedou. V 
případě potomků hmyzu mohou mít kovové barvy na vnějších skeletonech v různých odstínech šedé, hnědé, 
červené, modré. 

Q – Kdy bude možné být ve spojení s ostatními rasami? 

A - Až se vaše společnost stane zdravou, informovanou a dobře integrovanou. Potom se můžete stát součástí 
rady galaktické komunity a sítě stovek dalších humanoidních, které mohou mít společné problémy. Dostane ICD 
intergalaktický certifikát dekontaminace a to bude začátek vztahů s jinými rasy, je to osvědčení, že pozemšťané 
nepředstavují žádné nebezpečí pro jiné humanoidy.  

Přátelé, musím jít na základnu Antarktidy, která prochází také rozsáhlou restrukturalizací.  
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Q – Elenin a ostatní planety soustavy? 

A – Efekt není způsoben Elenin jako takovou, ale zároveň trpasličí hvězdou, která je na stejné dráze. Trpasličí 
hvězda je velmi masivní malý solární systém. Předchází ho jeho gravitační rázová vlna. Gravitační tunel udržuje 
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trpasličí hvězdu a vaší sluneční soustavu ve své dráze. Vliv gravitace je inverzní ke vzdálenosti těles. Gravitační 
efekt odpovídající velikosti Elenin by nedokázal způsobit závažnější reakce.  

Q – Výbuch u Jupiteru? 

A - Jupiter byl v té době více než 5 AU daleko a za Sluncem. To nemá žádnou logiku. Možná je, že Jupiter byl 
v dvourozměrném obrazu vaší sondy, ovšem v jiném orbitálním kvadrantu. Kosmická loď Krulian v zákrytu 
s kometou na ni vystřelila. Zásahem se spálilo 90% obalu komety a materiál, který se shromáždil v pásu 
asteroidů. Bylo odstraněno tisíce tun trosek a velký objem škodlivých plynů. Jádro komety bylo rozděleno na dvě 
části. To značně zmenšilo gravitační zatížení sady a zabránilo se silnému bombardování velkými asteroidy při 
jejich průchodu kolem Země. Jeho orbita se poněkud změnila zvýšením rychlosti při explozi. Bude trochu blíž 
k zemi, ale to by nemělo představovat velký problém. Stále mohou dopadat menší kusy a některá zařízení na 
oběžné draze mohou být zničena. Komunita Galactica proces sleduje. Několik lodí reptiliánů také bude sledovat 
událost v horní vrstvě atmosféry a na Marsu. Komunikace mezi misí Krulian a základnou v Antaktidě začala před 
několika dny a je otevřená pro všechny, kteří o operaci ví.  

Q - Zvuky zachycené radiovými teleskopy? 

https://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=60 (3:50) 

A – Nerozumím, co říká, ale podle zvuku jde o automatický přenos z lodi Krulian s varováním pro oblast operace. 
Jak jsem řekl. Komunikace je otevřená pro všechny, aby vyklidili oblast zásahu.  

Q – Trpasličí hvězda? 

A - Trpasličí hvězda se přibližuje ke Slunci. Je od něj přibližně 38 dnů. 
Krulian se přesunul k trpasličí hvězdě pro další pozorování. Viditelný by 
mohl být vašimi sondami v říjnu. Na konci října a v listopadu bude 
pozorovatelný lidským okem odrazem záření od Slunce. 

Q – Co je certifikát ICD? 

A - Mezigalaktické osvědčení o dekontaminaci je schválením týmu 
výzkumných pracovníků. Ratifikují úplné vyčistění od nakažlivých 
chorob. Vy jste to mimozemšťané. Bude také analyzována a 
kvantifikována úroveň přátelských vztahů ve společnosti. Nemáte 
žádné choroby, které nejsme schopni vymýtit, takže tento certifikát po 
stabilizaci vaší společnosti nebude problém. Chrání všechny, takže to znamená oficiální přijetí kolonie na 
mezigalaktické úrovni. Každá společnost komunity Galactica má takové osvědčení. Při návštěvě 
necertifikovaných oblastí týmy provádí vhodná opatření pro dekontaminaci. Pro jakoukoli rasu je nutné být 
klasifikovaný na partnerské úrovni 1 a vít certifikát odpovídající komunitě Galaktika.  

Q – Zvýšený pohyb lodí ve světě? 

A - Provoz zde je velmi hustý. Mnoho vědeckých turistů a několik humanoidních společností studuje reakce 
planety na změny v kmitočtu a stavu rovnováhy. Hodně informací je vysíláno v reálném čase do několika 
solárních systémů několika galaxií. Behaviorální studie humanoidní společnosti, geofyzikální, geomagnetické a 
chemické efekty období směřujícího ke stabilizaci planety, ukončují sbírky flóry a fauny a mnoho dalších 
vědeckých činností. Zároveň my zde zajišťujeme stálý geofyzikální výzkum, Plejáďané bezpečnost, Arcturiané 
výzkum biosféry a Krulian hlídkuje v solárním systému a hlídá planetární orbity. A navíc reptiliáni, kteří poskytují 
konkrétní služby vaší vládě. Pokud něčemu z toho nevěříš, počkej si, až začnou média spekulovat a NASA 
popírat.  
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Omlouvám se za zpoždění, byl jsem mimo galaxii.  

https://www.youtube.com/watch?v=hW-mZKvXxuE&list=PL367DBA4B8836F09B&index=60
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Q – Jaderné elektrárny? 

A – Elektrárny, které mají opravdu problémy, dostávají pomoc s neutralizací od Plejáďanů. 
https://www.youtube.com/watch?v=dRiljJ3Bzno Sondy zastavují reaktory ve Fukushimě.  

Q – Elenin 

A – Nyní zpomaluje, aby překonala magnetickou sílu Slunce a unikla jeho vlivu. Záměrem posádky Krulian nebylo 
zničit kometu, ale vyčistit její kóma a stopu odstraněním všech větších asteroidů a meteorů. S menším 
množstvím odpadu a plynů se zmenšily účinky jeho průchodu systémem. Jeho jádro se rozpadlo na dvě části, 
jedna menší a jedna větší, které se drží pohromadě jako dva magnety, protože elektromagnetická gravitační síla 
je v masivním a hustém jádru velmi silná. Se Sluncem a Zemí se vyrovná ve dnech 24. - 26. září a nejblíž Zemi 
bude 17. října.  

Q – Tvrzení, že je Elenin vesmírná loď? 

A – Detekovaná vesmírná loď je Krulian. Sleduje kometu a to může legitimizovat vaše tvrzení.  

Q – Proč nejsou odchylky orbit ostatních planet? 

A - Saturn má nakloněnou osu rotace. Ostatní planety také trpí orbitálními změnami. Více zřejmé budou tyto 
změny během října. Během první části roku 2012 se solární systém ustálí na nových místech gravitační 
rovnováhy poté, co trpasličí hvězda opustí systém. 

Q – Vaše matematika? 

A - Matematika a trigonometrie jsou ve třetí dimenzi konstantou. Vše je založeno na prvotních formách. Pro 
výpočty používáš mozkové vlny. Tyto vlny vytvářejí 
řešení problému bez nutnosti provádět numerické 
výpočty. Jedná se o procesy metafyzického typu. 
Kvantové řešení může jít obráceně. K očekávanému 
výsledku hledáš platné proměnné. Veškeré výpočty jsou 
subliminální jako analogová simulace. Když je zjištění 
kvantifikováno tímto procesem, lze jej transformovat do 
jednotek měření, nebo digitálního signálu. Je to jen 
otázka přizpůsobení prostředí, kde bude výsledek 
implementován a materiálu vhodného pro realizaci 
projektu.  

Q - Kontakt s ET? 

A – Nevěřte na mimozemské útoky. Pokud by byly 
pravdou, prostě již neexistujete. Byli jsme dáni do tohoto 
vesmíru, abychom ho sdíleli v harmonii a s rostoucí 
úrovní uvědomění se v rámci ostatních bytostí. Problémy 
budou vždy existovat, protože třetí dimenze je místem rozvoje od nuly společenského svědomí a je povinností 
všech humanoidů dosáhnout úrovně frekvencí 1 a snažit se o blaho všech nižších kolonií, i když vás chtějí 
zakousnout. V našem kontextu budete velmi zvláštní rasou. Máte obdiv několika ras, které sledují váš boj o 
přežití již několik tisíc let. Váš kovaný duch je lépe připraven a schopnější se vyrovnat se situacemi, kterými velká 
většina ras ve svém vývoji neprošla. Veškeré utrpení způsobené nízkými dušemi, které ovládaly kolonii od jejího 
vzniku, dalo vznik rase, která víc než ostatní usiluje o dosažení štěstí a harmonie. Našel jsem zde přátele, s nimiž 
budu od teď více spojený, protože jsou rasou, která může přinést harmonii a filozofické ideje nekonečnému 
množství nových kolonií ve vesmíru k dosažení rovnováhy bez opakování chyb prožitých zde. Každý rodič chce, 
aby jejich děti trpěly méně. Ale děti mají svobodnou vůli a většinou narazí, aby se učil navzdory radám rodičů. 
Budou vynikajícími mentory a pozoruhodnými partnery po pár letech života s novými přáteli humanoidy.  

https://www.youtube.com/watch?v=dRiljJ3Bzno
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Krátká zpráva. Zdá se, že komunita Galactica má v úmyslu provést nějaké kroky ohledně trpasličí hvězdy. Tři 
velké kosmické lodě a Krulian se silným gravitačním tahačem se umístily po stranách a za systémem trpasličí 
hvězdy. Zdá se, že se připravují na rozsáhlou operaci s trpasličí hvězdou a jejími planetami. Existují dvě možnosti. 
První je úprava dráhy, aby se zabránilo nevratnému poškození, druhou může být úplné odchýlení trpasličí 
hvězdy bypassem solárního systému. Podle jedné studie provedené Krulian, ke které máme přístup, vaše Slunce 
způsobí spoušť na planetě v průběhu 2011 – 2012 a průchod trpasličí hvězdy může způsobit více katastrof, než je 
přijatelné pro obnovu planety. Navíc se váš současný sociální model chystá na závažný kolaps.  
Vytvoří velké společenské nepokoje a problémy při výrobě a distribuci potravin, které povedou k vydírání, 
rabování a rozsáhlému násilí ve velkých městech. Bez vody, energie, policie. Musíte projít řadou problémů s 
tsunami a tektonickým pohybem, sopečnou činností během procesu ohřevu jádra a magmatu planety rozsáhlým 
slunečním zářením při oslabení geomagnetického pole planety.  
Největší problém, který může způsobit kometa Elenin je zvýšení solární aktivity při jejím přiblížení ke Slunci.  
Během průchodu kolem Země je doprovázena kosmickou lodí Krulian, která může vypnout pole neviditelnosti, 
Slyšeli jsme o některých studijních plánech vytvořených komunitou Galactica pro přímý zásah na planetě a 
implementaci jednoho stabilizačního plánu kolonie ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Po průchodu 
planety na úroveň civilizace 1 by společnost byla vedena k implementování opatření k postupné stabilizaci 
obyvatel planety a filtrování pro kontrolu reinkarnace přímo modrými bytostmi. Jako behaviorální vědec 
upřednostňuji toto řešení. Trvalo by déle, ale bylo by mnohem méně traumatické pro současnou a budoucí 
populaci.  

Nevíme, jakou akci zvolí, ale upřímně doufám. Po průchodu planety na úroveň frekvencí 1 vás budeme moci 
přímo kontaktovat, stanovit cíle pro zavádění nových technologií a nové základy chování pro obnovu a čištění 
planety. Budeme moci přemístit populaci v rizikových oblastech. Nebudou žádné další hrozby elitářských vlád. 
Jakékoli falešné zprávy o válkách s vetřelci, čtvrté a páté dimenzi, jakékoli organizaci ET v galaxii nemají s naší 
realitou ve třetí dimenzi nic společného.  

Vstup do nové dimenzionální reality probíhá po dosažení 10 úrovně frekvencí ve třetí dimenzi, žijící ve hmotě. To 
je co víme po stovkách tisících let. Informace o ostatních dimenzích jsou čistá fikce bez praktického výsledku a 
znehodnocuje to realitu, kde se musíme rozvíjet.  

Gratuluji k prvnímu výročí naší spolupráce a doufám, že posloužila k vašemu probuzení do reality. 
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Přátelé, další krátká zpráva vás překvapí. Vaše vláda vyvíjí značnou aktivitu bombardováním atmosféry vysokými 
frekvencemi. Zdá se, že se snaží vytvořit specifické body výboje solární energie ve vaší magnetosféře. To může 
způsobit povodně, neboť se generuje větší množství vodní páry v nižších vrstvách atmosféry. Zároveň toto 
opatření může zablokovat sledování astronomické událostí. Plejáďané informovali o velkých vojenských 
pohybech konvenčních zbraní po celé planetě. Zdá se, že tyto kroky jsou přípravou na události. Raketa Juno, 
která byla vypuštěna v srpnu 2011 k Jupiteru má velmi odlišnou dráhu od té oznámené vládou. Ve skutečnosti 
prolétá kolem komety Elenin, aby pořídila obrázky komety a kosmické lodi Krulian zpomalují systém a čekají na 
orbitální čas, kdy by se měl otočit kolem Slunce, aby ho poslali na dráhu zpět. Tento postup, jak víme, je 
částečně schválen, ale nebyl plně uvolněn k dokončení. Existuje vždy možnost, že operace bude zrušena, dokud 
nebude skutečně oprávněná. 

Q- Představuje Elenin vážný problém pro planetu v tomto bezprostředním nastavení? 

A – Trpasličí hvězda pokračuje po své dráze. To znamená, že tunel je spojen s masivní gravitací Elenin. Slunce se 
bude snažit vyrovnat tuto gravitační disbalanci slunečním zářením. Efekt na planetu by šel přesně vypočítat, 
pokud by vaše vláda neměnila masivně horní vrstvu atmosféry. Způsob, jakým manipulují s geomagnetickým 
polem, vypadá, že vymezují regiony, které by měly více trpět následky. Jejich kritéria jsou známa pouze jim. 
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Q- 3 dny temnoty? 

A- Sama kometa problémy nezpůsobí. Pokud by ale při průchodu Krulian zrušili své maskování, mohlo by 
ostatních více než 300 lodí různých ras následovat téměř ve všech zeměpisných šířkách. Mohl by to být začátek 
řetězové reakce.  

Jen tak zkusím vysvětlit informace z oblasti energie na kvantové úrovni. Částice přirozeně užívají svobodu 
pohybu. Při jejich sledování se chovají tak, jak je očekáváno. Takto se chovají kvantové částice v plasmovém 
energetickém poli. Občas něco vidíte jen proto, že jste připraveni to vidět. V nové etapě budete zjišťovat, jak se 
vypořádat s kvantovou mechanikou, která vládne všemu v této třetí dimenzi. 

Q – Kdy začnou problémy se satelity? 

A - Osa planety klesá ještě výrazněji nárůstem teploty jádra a pohybem magmatu. Brzy začnou nevratné změny 
v regionálním klimatu a tání polárních oblastí. Magnetické póly se postupně obrací. V reakci na gravitační vlivy 
tunelu tvořeného sluncem a trpasličí hvězdou se přepnutí urychlí. Vaši satelity a rozvodné sítě budou ovlivněny 
solárním zářením v říjnu a od počátku listopadu. Nebude se jednat o "mimozemský útok". Odstranění všech 
vašich satelitních sítí by bylo pro jakoukoli loď velmi snadné. Při vlétání do vaší atmosféry provádíme mnoho 
triků, abychom vám je nenarušili. Je to velmi primitivní technologie. Pokud byste pokračovali dalších 50 let, měli 
byste prstenec jako Saturn plný nefunkčního technologického odpadu. V nové fázi vám můžeme pomoci vyčistit 
vrchní vrstvu vaší atmosféry od vší staré technologie.  
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Pokud by kometa Elenin měla stále průměr 200 km, mohli byste ji již vidět proti Slunci. Dnes má 20 km a lze ji 
spatřit pouze po přiblížení se Zemi na cestě od Slunce, během října a listopadu. Kometa pouze s 10% obalu bude 
mít mnohem menší efekt. Tato kolonie je chráněna před potížemi proto, že je jednou z nejproblematičtějších. S 
ohledem na přechod na vyšší úroveň frekvence má vaše společnost mnoho extrémně ohavných bytostí, které 
zabíjejí a znásilňují děti kvůli potěšení, až po vědomé a altruistické bytosti, které by dali svůj život, aby je 
zachránili. Pasivní sebevraždu volí ti, kteří se nemají odvahu zabít, ale doufají, že je něco zabije, takže jsou 
osvobozeni od viny, i tak jejich přátelé a příbuzní platí za jejich slabost. Je skvělé, že váš osud nezávisí na této 
slabosti. Přibližuje se déšť asteroidů, Slunce bude způsobovat atmosférický chaos a ohřívání jádra. Trpasličí 
hvězda je pod dohledem Krulian, kteří čekají na časovou souslednost k umístění systému na opačnou již se 
vzdalující dráhu.  
Vaše elity jsou připraveny strávit až tři roky v útulcích podle výpočtů vašich vědců. Maximum pro usazení 
prachu. Pokud to bude záležet na naší pomoci, když se prach usadí, soběstačné společnosti budou fungovat v 
různých částech světa zcela nezávisle na jejich bývalých systémech. Elity se nemohou se vrátit na starou úroveň 
moci po více než 40 letech příprav.  
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Q – Odkud pocházejí Krulian? 

A – Kruliani jsou humanoidi pocházející z galaxie v Mléčné dráze. Žili na opačné straně systému, 80.000 
světelných let daleko a asi 200 stupňů od vašeho umístění v rovině galaxie. Její název je systém Kukan. Mají dvě 
slunce, 18 obíhajících planet. 3 x byla jejich kolonie téměř vyhlazena. Nejsou válečníci, ale jsou velmi 
technologicky vyspělí, což vedlo k několika útokům ostatních ras, které je chtěli ovládat a využívat jejich 
technologickou pokročilost. Po útoku na rasy hybridního hmyzu před tisíci lety, který redukoval jejich populaci 
na 20%, se rozhodli vybudovat velké kosmické lodě, které jsou téměř neproniknutelné, aby neutralizovaly útoky 
zlých bytostí prostřednictvím tranzitní cerebrální paralýzy. Skutečnost oznámili komunitě Galactica a rozhodnutí 
o jejich potrestání přenechali regionální radě. Nikdo se je neodváží napadnout. Jsou to jemné a duchovně 
pokročilé bytosti. Muži jsou přátelští, ženy velmi krásné. Mají frekvenci na úrovni 8 třetí dimenze a je velmi 
pohodlné a obohacující být v jejich blízkosti. Přinášejí harmonii, mír a pohodu. 

Q – Ochlazení na severozápadě? 
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A – Trpasličí hnězda má být odkloněna. Krátká doba ledová může nastat, pokud dojde k explozi některého 
vašeho velkého vulkánu. Výbuch může způsobit vysoký výskyt slunečního záření, které ohřívá střed planety. 

Pokles teplot na -30C na období 2-3 let 

Q – Ochrana proti slunečnímu záření?  

A – Nejvhodnější jsou amorfní materiály jako kamenná keramika a beton. Pokud je vnější povrch bílý nebo 
zrcadlový, snižuje se výskyt záření na minimální úroveň. Kovy snadno vedou teplo a elektrický náboj při 
vystavení vysokému záření. Nejsou vhodné.  

Q - Vyrovnání s galaktickým centrem? 

A – Vyrovnání s centrem galaxie začalo tento měsíc (10.2011). Po dobu 10 měsíců magnetické pole planety bude 
kolísat. Začne mizet. Až dosáhne minimální úrovně, budou póly obráceny a znovu zintenzivní. Konečná 
stabilizace začne na konci 2012, kdy se celá sluneční soustava přesune se na opačnou polokouli galaxie. 

Q - Kanárské ostrovy? 

A – Kanárské ostrovy vznikly jako ostrov během jeho poslední velké erupce. Hmota se z oceánské podlahy zvedla 
téměř svisle, což je v případě nové erupce nebezpečné. Velká hora se může rozlomit a potopit, což by vedlo 
k velké rázové vlně, která by se řítila Atlantikem. Sopečné výbuchy je nemožné předpovědět. Před 109 roky naše 
velmi blízká rasa z Rigel Centaurus havarovala při pozorování sopečné činnosti na ostrově Martinik během velké 
erupce, všichni umírají. Pokud si všimnete nadměrného nárůstu aktivity sopky, měli byste okamžitě opustit 
oblast.  

Q – Aktivita Slunce?  

A – Slunce zvýší v tomto období aktivitu, jako každých 11 let. Změna je v oslabení magnetického pole planety, 
které má cyklus 238 milionů let, kdy dochází k přechodu galaktického rovníku. Rok 2012 je posledním rokem 
cyklu přechodu sluneční soustavy kolem středu galaxie. Rok 2013 je prvním rokem 238 milionů. 

Q - Zemětřesení ve Virginii a Oregonu.  

A - Vaše armáda se pokoušela o něco, co by neměli. Plejáďané mají velmi pokročilou techniku pro vyřazení 
jaderných raket z provozu. Technika zahrnuje silové pole na atomové úrovni, které brání vzájemné interakci 
jader atomů. Je to komplikovaná technika. Vaši vojenští vědci zkoušeli protitechniku a způsobili detonaci raket 
ve vlastních podzemních základnách. Během událostí bylo odstraněno také 7 000 cizinců. Reptiliánští vědci se 
zřejmě pokoušeli naučit techniku deaktivace a zdá se pochybili. Vypuštěná raketa se stává šrotem, protože ji po 
deaktivaci nelze znovu aktivovat.  

Q - Riemannova hypotéza? 

A – Tuto a další hypotézy lze pochopit, pokud je aplikována v procesech kvantového chování, jak mechanického, 
tak chování hmoty, částic a energie v jejich určitých a neurčitých stavech. Mnoho těchto teorií, u kterých je 
navrhováno upravit konstanty a proměnné podle konečného výsledku bude zodpovězeno s lepší znalostí 
kvantové fyziky v její úplnosti. Čistá matematika neposkytuje odpovídající odpověď na chování, kdy aktivní prvky 
definují část svého chování v souladu s okolím. 

Q – Zemská rotace v prosinci 2012? 

A – Rotace zůstane stejná. Představa, že by se otáčení zastavilo, a Země se začala otáčet v opačném směru, je 
absurdní.  

Q – Mars? 

A – Mars je krásný. Má víc a víc vody a kompletně mění vzhled. Spektrum barev se při vzdáleném pozorování 
ztrácí. I přes mnoho osobnostních defektů tu odvádí reptiliáni dobrou práci. Mnoho vašich vědců a vojáků, kteří 
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byli na Zemi údajně zabiti, bylo tajně přesunuto sem. Populace je zde nyní asi 35 000 lidí a někteří se zde i 
narodili. Skuteční marťané. S narozením inteligentních bytostí je Mars považován za obývanou planetu jako 
Země, se statusem kolonie. V tomto případě je to smíšená kolonie humanoidní a nehumanoidní. Nový věk bude 
pro sluneční soustavu velmi zajímavý. 
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Q – Trpasličí hvězda? 

A - Trpasličí hvězda byla odtažena a je udržována na vnitřním okraji Kuiperova pásu, kde má menší gravitační 
působení na vnitřní sluneční soustavu. Tato pozice mezi Neptunem a Uranem bude udržována do dalšího 
oznámení. Vaši vědci to pozorují teleskopy. Orbitální vliv na planety Pluto, Neptun a Uran jsou minimální, jelikož 
loď Krulian vytváří pole, které minimalizuje gravitační tunely se systémem. I tak planety přítomnost pociťují, 
protože další kvantová energie systém zahřívá a vyvolává extrémní klimatické změny. Vystavení kosmické energii 
zvyšuje světelnost. Velká loď Krulian může bez problémů cestovat mnohonásobkem rychlosti světla ve volném 
vesmíru mezi různými solárními systémy, kde nejsou transportní brány. Ani zachycení systému trpasličí hvězdy 
na ně nemá vliv. Nemáte ani ponětí o síle lodi Krulian. Vaše vláda ví o existenci minimálně 20 velkých lodí Krulian 
v Kuiperově pásu a musí být zvědavá, zda jde o určitý druh invaze. Ale otevřeně, pokud by se bytosti Krulian na 
Zemi objevily, byly by označeny za anděly, protože jejich aura je na vaše standardy velmi energetická. Jejich 
výjimečnost není k ohromování, ale měla by být vnímána a respektována. Kruliáni zde před milénii několikrát 
byli a museli mít vliv na váš koncept božských bytostí.  

Q – Rychlost světla? 

A – Velké lodě s dostatečným množstvím energie v jejich generátorech mohou vytvořit virtuální transportní 
portál na určitou vzdálenost. Předpokládejme, že portál je světelné roky dopředu. Jakmile se k němu dostanete, 
vytvoříte další. Vytváříte portál za portálem, vzdálenost v čase je blízko 0. Stejný systém se používá pro fixní 
portály. V kosmické lodi se to stává dynamickým ohýbáním sekvenčního postupu času. Sled skoků v čase a 
prostoru.  

Q – Exploze vulkánu na Kanárských ostrovech? 

A – Pokud je planeta velmi destabilizovaná, nelze předvídat s přesností. Slunce zvýší emise obrovského množství 
energie. Efekt mikrovlnného ohřevu magmatu bude způsobovat velký tlak na mezery mezi tektonickými pláty 
výbuch sopky na Kanárských ostrovech je jen záležitostí času, a může být možná větší, než si vaši vědci myslí. 
Během příštích několika týdnů si také všimnout čepice 70 mil od Yellowstone, která by mohla vzrůst o několik 
stop a bude znamenat možné zahájení aktivity, k velké události by mohlo dojít i v Japonsku. 

Q – Dinosauři? 

A – Dinosauři se vyskytují na milionech planet. Existují techniky, kdy je lze hromadně ochromit a pak se jich 
dotýkat. Ale existují mnohem bizarnější a větší bytosti, včetně hmyzu. Větší než mnoho budov ve vašich 
městech. Hodně k vidění.  

Q – Atlantida, Lemurie a Nibiru? 

A - Lemurie a Atlantis přežily několik průchodů Nibiru díky akcím jejich mentorů. Lemuriani měli velké podzemní 
zařízení, kde mohly pohodlně ubytovat své lidi po dobu několika měsíců. Atlantis měl pokročilou technologii a 
byl mnohokrát připraven. Tisíce Lemuřanů a Atlanťanů byli vzati do Plejád a mnoho posádek kosmických lodí 
Plejád, kteří zde pracují, jsou přímými potomci Atlantidy. Velmi pokročilá civilizace na úrovni frekvence 5. Část 
Lemurijské civilizace dala vzniknout Inkům a Mayům. Nyní také obývají planety v Plejádách. 

Q – Pokud se nám zničí satelity a vrátíme se do období 1800, kdy přijde záchrana? 

A – Problémy nevzniknou jen zrušením komunikace a elektřiny. Přijdou po jakékoli mega katastrofě, kdy 
populace zůstanou izolovány a opuštěny vládou. Záměrem vlád není pomáhat lidem, pouze těm vybraným pro 
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rekolonizaci planety. Zapomenutí a izolovaní jsou naším cílem, zatímco elity budou v útulcích čekat na 
dekontaminační proces.  

Q – Lze dosáhnout 4. dimenze za života? 

A – Ne. Mary. Do čtvrtého rozměru se můžete dostat až po desáté úrovni frekvence 3. dimenze. Když se váš 
duch dostane do této soumračné oblasti 4. Dimenze, je to dočasný přístup. Přestupní zóna, která umožňuje 
reinkarnační proces ve hmotě 3 dimenze. V tomto přechodovém stavu probíhá komunikace mozkovými vlnami, 
všichni mluví stejnou řečí. Samozřejmě existuje mnoho sektorů, kde mohou velmi specifické etnické skupiny 
léčeny a orientovány ve skupinách, v nichž mohou lépe reagovat. Všichni tomu rozumí.  

Q – Kontakty prostřednictvím snů? 

A – Mnoho cizích ras obíhajících planetu vás znají důvěrněji. Pohybují se skrytě, nebo provádí mentální sken 
obyvatel ve spánku, aby zjistili více detailů o společnosti, která se brzy připojí ke komunitě. Během spánku může 
vaše kvantová hmota přesáhnout mimo fyzické tělo a dosáhnout míst, kde mohou být zaměřeni bytostmi 
mentálně mnohem vyvinutějšími. CB mentálně navštívil naši loď několikrát, a až to bude možné, navštíví ji i 
fyzicky. Pokud máte otevřenou mysl těmto možnostem, udržujte kontakt, protože zde nejsou žádné obavy 
z neznámého. Obavy omezují a zabraňují projekci kvantové hmoty mimo tělo. Pouze vědomé a probuzené 
podvědomí mozku je dostatečně senzitivní k tomuto typu interakce.  

Q – Duchovní oblast na úrovni 1? 

A - Věda by měla jít ruku v ruce s duchovní součástí. Spojení s božským přesahem je potřeba reflektovat na něco 
více vznešeného, jako parametru cíle rozvoje. Existují více duchovní společnosti, ale když se rozvíjíte vědecky, 
začínáte si uvědomovat, jak je všechno spojeno vyšší mocí a jak univerzální médium ovlivňuje energetickou 
rovnováhu nezbytnou pro intelektuální rozvoj.  

Q – Strážný anděl? 

A – Nemáte jednoho strážného anděla. Máte mnoho přátel (pokud je máte), kteří jsou v soumračné zóně čtvrté 
dimenze, kteří vám fandí. Posílají dobré vibrace a snaží se vám pomoci. S dobrou energií a obtížnými situacemi. 
Pokud máte přátele, kteří vás mají opravdu rádi, máte strážné anděly vždy.  

Q – Zvýší obřady auru? 

A – Ceremonie jsou důležité pro setkávání a oslavování členů komunity toho, co považují za božské. Ale 
jednoduchá pokleknutí v rohu skromného domova může spojit s univerzálními silami se stejnou intenzitou jako 
pompézní obřad. Ani zvýšený výskyt kosmické energie na planetě neovlivní zvýšení osobní frekvence. Je 
generováno zevnitř ven a nikoliv naopak, aura je osobní a nepřevoditelná. Pomůže osvětlit cesty těm, co jsou na 
temné cestě, ale nemohou dát světlo. Každý má svou vlastní auru svým postojem a láskou uvnitř, která se ladí 
s aurou planety, pomáhá ukončit temnotu a umožňuje těm, kteří nemají světlo, aby viděli cestu, která je vede 
k vlastnímu světlu.  
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Podle pozorování Plejáďanů odeslaného komunitě Galaktika a servisních lodí, je velký pohyb vojska v Severní 
Americe, Asii a Blízkém východě. Agenda elit zrychluje s objemem a přílivem zbraní. Některé regiony se 
připravují pro umělé přírodní katastrofy. Tisíce tun konvenčních výbušnin se stěhují po celé planetě. Tyto akce 
mohou být inzerovány jako dopad meteorů, nebo cizí útok. Komunikace běžného obyvatelstva může být po 
příchodu asteroidů s kometou Elenin zastavena, protože satelity nebudou nahrazeny. Elita má již kompletní 
komunikační síť bez svázaností se satelitní sítí. Podle Plejáďanů vládní koalice instalovali navigační body GPS 
nezávislé na satelitech pro navigaci letadel do raket spojených se HAARP systémem bombardování kmitočty 
zřejmě na počátku operace pro velký společenský rozvrat na planetě. Podle průzkumů komunity je na Zemi 
7.009.937.000 humanoidů. Budeme sledovat výjimečné akce, abychom přijali rozumné a schválené iniciativy. 
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Tato část galaxie prochází příští dva roky masivním oblakem energie, což ovlivní Slunce a planety s propustnou 
atmosférou. Z planet se takto bude nejvíce ohřívat Jupiter. 

Někteří se ptáte na rasy, které zde pomáhají. Úroveň frekvence ras nijak neovlivňuje vztah mezi nimi. Rozdíly se 
obtížně zjišťují, protože některé rasy mohou být více flegmatické, jiné více společenské bez ohledu na jejich 
frekvenci. Frekvenci úrovně 1 a následující frekvence otevírají možnosti vývoje mozku a usnadňují pochopení 
jemnějších procesů univerzální 
dynamiky. Humanoid úrovně 1 
bude ve velmi dobrém vztahu s tím 
na úrovni 10 bez náznaku 
povýšenosti. V posádkách 
kosmických lodí můžete najít různé 
frekvenční bytosti pracující 
společně jako tým, aniž by jeden byl 
důležitější nebo lepší než druhý. 
Všechno závisí na individuálním 
profilu každého v poznání a osobní 
dynamice.  

 Plejády, úroveň 3 a 4, jsou vám 
velmi fyzicky podobní.  

 Aldebaran – dva typy. 1- 
humanoidi Greys, střední výška. 2- 
podobní vám, nižší, úroveň 2-6 

 Sírius – 1 -malí Greys, tmavší, 2 – 
reptiliáni, úroveň 1-3  

   

  

 Camelopardalis – vyšší Greys, úroveň 6-7 

 Arcturus – delfíní humanoidi, úroveň 3 

 Andromeda – úroveň 3-5, někteří menší Greys, jiní trochu menší humanoidi vašeho typu, stejně jako Rigel 
Centaurus, také úroveň 5 

 Chithok – humanoidi 30 cm vysocí, ze solárního systému Chithok poblíž vaší galaxie, úroveň 6 

 Krulian – humanoidi, úroveň 8. Plejádská vyvinutá rasa s více štíhlou postavou, vypadají velmi harmonicky 

Mnoho otázek na loď Krulian. Je obrovská. Uvnitř je několik měst, farmy, jezera, oceány, lesy, vše, včetně lodě, 
udržováno samoregenerativním systémem. Nestárne a je nezničitelná. Atmosféra je zcela kontrolovaná. Loď má 
perfektní systém inerciálního rušení a gravitačního pole bez ohledu na to, jaká je jejich relativní pozice. Ani lístek 
nespadne dříve, než je správný čas. Rozdíl je, že je jejich mimořádně silné vnější silové pole chrání před meteory 
a asteroidy a všemi slunečními zářeními. Doslova se mohou ponořit do kapalné hmoty jakéhokoli Slunce, aniž by 
cítili žár. Mohou instalovat zařízení na jakékoli úrovni svého povrchu nebo uvnitř Slunce, aby snížily vnitřní tlaky 
a přesměrovat CME v naprostém bezpečí. Vše, co máme na našich třech planetách, se bez problému vejde do 
této superlodě. Mají úrodnou půdu a je zde dostatek květin a zeleně. Udržují vyvážený ekosystém se zvířaty, 
ptáky, hmyzem a rybami, jako každá normální planeta. Vnitřní povrch superlodě reprodukuje v reálném čase 
vše, co je navenek. Mohou vidět hvězdy na obloze, galaxie a sluneční systémy. Kdokoli z nás dokáže být uvnitř a 
zemřít, aniž by se vše dozvěděl. Je to opravdu to, čemu říkáte soukromý ráj, kde by chtěl každý žít.  
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Q – Co je temná hmota? 

A – Jednoduše, temná hmota je nosičem vesmíru, gravitační uzavření otevřeného vesmíru pro všechny 
dimenzionální hmoty, vlny energií a fotony všech vlnových délek. Je to energetické pole složené z kvantové 
tekutiny, což je látka, která umožňuje koncentraci (klasterizaci) hmoty vzájemně reagující mezi sebou. Umožňuje 
vznik gravitačních tunelů, které udržují dimenzionální hmotu seskupenou a v rovnováze. Temná hmota se může 
lišit podle kvantové hustoty v závislosti na potřebné odezvě na objem dotčeného materiálu, který může způsobit 
zakřivení paprsků fotonů, což je špatné světlo, které se děje v lomu vytvořeném v dimenzionálním materiálu, 
když jeho vrstvy mají odlišnou teplotu.  
Vytváření transportních portálů je založeno na mechanice otevření mezer v temné hmotě, eliminuje se jejich 
přirozený vliv a vytváří se průchody bez časového nebo gravitačního vlivu intergalaktickým prostorem. Tato 
tekutina vykazuje funkci pouze pokud je její vliv vyžadován přítomností hmoty v jakékoliv dimenzionální formě a 
v jakémkoli rozměru existence, protože její gravitační vliv je vyvolán v rozsahu, který je nutný pro vyvážení sil a 
tendencí husté hmoty. Nemá žádné tření, protože neobsahuje žádné částice, pouze fluidní kompenzaci, což 
znamená, že se v přirozeném stavu vyskytuje jako multidimenzionální hmota.  

Q – Pracují Krulian u Slunce?  

A – Ano. Jerry, pracují. Pokouší se snížit vnitřní tlaky Slunce během průchodu sluneční soustavy oblakem 
kosmické energie. Na videu není kometa, ale posádka kosmické lodi Liam není kometa, která se přibližuje ke 
Slunci a pravděpodobně zastaví na jeho povrchu. Následně dochází k uvolnění vnitřního tlaku. Vše se děje 
mnohem pomaleji, než je zobrazeno. Můžete vidět čas zobrazený na samotném videu. Tato konkrétní akce 
vyžadovala přibližně 24 hodin. https://www.youtube.com/watch?v=P5vsThfG0Kk   
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Přátelé našeho kanálu, obdržel jsem mnoho informací o YU-55. Perihelion YU-55 byl odkloněn, aby 
demonstroval přítomnost mimozemské inteligence pro celou populaci planety Země. Její trajektorie byla 
odkloněna zásahem kosmické lodě Krulian, která sledovala kometu Elenin, která byla také řízena touto akcí. 
Kometa YU-55 bude sledována vašimi astronomy a bude provázena na Měsíc kosmickou lodí, kterou všichni 
mohou vidět v reálném čase. Na Měsíc dorazí 8. listopadu 2011. Déšť trosek, který bude přitahován gravitačním 
tahem Země, zároveň se stopami komety Elenin možná neutralizuje vaše komunikační systémy na začátku 
listopadu. Účelem není náraz do Měsíce, ale odhalení, které mohou sledovat tisíce lidí na planetě. Komunita 
Galaktika vyžaduje úplnou evakuaci aktivit na Měsíci, protože kometa Elenin již spustila události. Událost lze 
sledovat běžnými dalekohledy. Po tomto odhalení bude solární systém Nibiru umístěn zpět na původní dráhu a 
postrčen kupředu posádkou kosmické lodi Krulian. Způsobí orbitální změny a odklonění os planet ve vnějších 
oběžných drahách, zejména na Saturnu a Jupiteru, které jsou snadněji pozorovány. Toto je rozhodnutí, které 

https://www.youtube.com/watch?v=P5vsThfG0Kk
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mělo být přijato na počátku události. Pokud tak bude, uvidíte dvě slunce za několik měsíců. 

Q – Napadla rasa z Andromedy základnu reptiliánů v Adenském zálivu? 

A – Ne, jediná flotila pocházející z Andromedy je naše. Ostatní rasy z Andromedy, které se pohybují na planetě, 
jsou pouze vědecké týmy. Tato zpráva je zcela neopodstatněná, protože nemáme žádné příkazy zaútočit na 
jinou rasu. Proto je zde rada komunity Galactica. Plejáďané žijí v komunitách na Blízkém východě, v Africe, 
Rusku, mnoha asijských zemích, v Jižní Americe. Jsou dobře obeznámeni s událostmi a udržují komunitu 
Galactica dobře informovanou s tím, co se děje místním lidem. Pokud bude nezbytný zásah, obecenstvo na 

vědomí. Co se děje. S místními lidmi. Je-li nutný zásah, je pravděpodobnější, že bude proveden flotilou 
Plejáďanů, kteří jsou na to připraveni.  

Q - Budou reptiliáni souzeni radou komunity za podíl na explozi základny? 

A - Pohyb vojsk je intenzivní. Zdá se, že existuje možnost eliminace mnoha vládních lídrů, pokud budou na 
jednom místě. Byl by to způsob, jak nasadit jedinou vládu a ekonomiku pro planetu podle plánů skrytých sil. 
Kontrola chaosu je mnohem jednodušší než kontrola úpadkové světové ekonomiky na počátku otřesů.  
Na základně v Antaktidě dochází k velkým změnám. Velká loď s energetickým polem, které odráží kosmické 
energie a geomagnetické síly cirkuluje nad kontinentem a neutralizuje pokusy rozpustit jezero, které slouží jako 
podzemní kosmodrom. Vaše vlády se ho snaží rozmrazit pomocí systému HAARP. Loď září a odráží světlo jako 
malé slunce kdekoli se objeví. Toto je čas velké iracionality. Vaše vlády ví, že nebudou náhodně napadeni 
obyvatelstvem, před kterým se schovávají. S útoky na pólech a v oceánu se do vaší atmosféry uvolňuje spousta 
páry, která v mnoha oblastech může způsobit extrémní záplavy a sněhové bouře jako nikdy předtím. Buďte 
připraveni na extrémní klimatické události.  
Během tohoto období bude spoustu lodí dobíjet energii u Slunce. Vědci Krulian na opačné straně Slunce budou 
uvolňovat jeho vnitřní tlak. Bude vidět mnoho energetických záblesků likvidujících meteory, které se objeví. 
Pokud vrátí na původní trasu Nibiru, přitáhne to mnoho asteroidů a způsobí to řetězovou reakci. Při pohledu z 
jiného úhlu to jiný pozorovatel pochopí. Tyto předpovědi závisí na lineárnosti událostí. Pokud dojde ke změnám 
ve skutečnosti, mohou se události na konci změnit. Jsem jen pozorovatel, který je v lepším úhlu. 
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Přišel jsem na naléhavou žádost CB. Pomáháme Arcturiánům odstranit podmořskou základnu poblíž ostrova 
Socorta v Arabském moři. Mohli jste sledovat asteroid YU55, který byl odkloněn z trasy na Měsíc lodí Krulian a 
přiveden trochu blíže k oběžné dráze Země. To umožnilo vašim astronomům opravit vzdálenost průletu. 
Komunita Galaktika se rozhodla zabránit plánu vašich elit s planetou, jak jim poradili Plejáďané. Pokud by se v 
tomto okamžiku vyskytla velká přírodní katastrofa, využili by ji pro plán genocidy. Velká loď Krulian prošla poblíž 
planety a odklidila meteory ze stopy Elenin, které by na začátku listopadu zničily vaši komunikaci. Ekonomika 
planety se dostává do celkové krize. Vaše vláda bude muset začít velký konflikt, aby mohla provést plán globální 
kontroly. V takovém případě můžeme být pověřeni invervencí na planetě. To si Plejáďané již mnoho měsíců 
přejí. Otevřenou intervenci s přímou účastí místních obyvatel. Přechod této kolonie na vyšší úroveň frekvencí s 
významným zásahem ze strany společností, které věnovali pro tento vývoj spoustu času. Je to mnohem 
komplikovanější, než se zdá, protože to bylo nastaveno radou komunity Galaktika. Vaše vláda nemůže přijít 
s plánem na eliminaci etnik, které považuje za odstranitelné. Také bylo rozhodnuto počkat na začátek konfliktů k 
masivnímu odhalení mimozemských společností. Budou přítomny, aby harmonizovali situaci. Vaše elity 
nemohou počítat s Elenin, ani s YU55. Ani se systémem Nibiru. Brzy ztratí kontrolu nad situací. Bohužel jste ve 
středu jejich plánu na odplatu, ale ne na dlouho. Reptiliáni nejsou schopni vyslovit žádnou účast, protože jejich 
aktivity na Zemi jsou prakticky pozastaveny příkazy komunity Galactica. Vaše elity budou bez jejich podpory. 
Vojenské pohyby jasně demonstrují účel této hry. Postavit národ proti národu zejména v obývanějších 
oblastech. Toto je hra s cinknutými kartami. Všichni účastníci vědí přesně, jakou roli by měli hrát při eliminaci 
obyvatelstva. Zničení sousedů je touha elit a nikoli běžných občanů. Národy by mohly žít v klidu bez centralizace 
moci. Strategií komunity Galactica je odstranění faktoru agendy vašich elit. Nutí to vaši vládu, aby podnikla 
takovou iniciativu, která bude jasně demonstrovat záměr genocidy. Tato změna politiky komunity Galaktika co 
se týče nevměšování je velmi zajímavá, protože vaše planeta je skutečně v situaci, kdy jsou nezbytná nouzová 
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opatření. Pokud jde o systém Nibiru. Bude vrácen na normální trasu uvnitř sluneční soustavy. Válečná situace by 
měla být již vyřešena při jeho průchodu za několik měsíců. Arcturiané proděrovali lávové listy v místech 
největšího tlaku u sopky na Kanárských ostrovech, takže se zmírněním tlaku magmatu ze sopky se snížila 
možnost další katastrofální události očekávané vaší elitou. Posádka Krulian také udržuje pod kontrolou Slunce. 
Co nejvíce se snaží udržet základní běh planety tak dlouho, jak to bude nutné. Nemyslete si, že pokud nedošlo 
k událostem, nic se nestalo. V brzké budoucnosti pochopíte důvody. Mnoho lidí tvrdě pracuje, abyste dosáhli 
úspěchu v očekávaných proporcích. Věřte ve spravedlivější konec a menší utrpení.  
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Q – Proč mají ruské sondy na Marsu problémy? 

A – Pouze některé elity, které kontrolují Evropu a severní Ameriku se účastní s Reptiliány kolonizace Marsu. 
Rusové, východ, Afrika a Asie nejsou součástí. Jakýkoli jejich pokus o kontakt s Marsem a jeho měsíci bude 
eliminován.  

Q – Odstraněná základna Socorta? 

 A – Nejde o reptiliánské základny, ani v Číně a Jemenu. Reptiliáni zde nemají podmořské základny. V dávných 
dobách měli základnu v Řecku a několik v Americe, včetně některých v Peru. Arcturianské základny jsou 
bezúhonné. Nemají žádné nepřátele. Silové pole použité v těchto základnách je činí nezranitelnými. Některé 
základny jsou odstraněny a přemístěny jinam. Nevyzařuje negativní energii, alternativně paralyzuje energii 
smyslů, aby se zabránilo fyzickému poškození iracionálních, nebo agresivních bytostí. Lidi neruší vnější moc, ale 
vnější problémy, jako je nedostatek respektu k právu, nedostatek výživy pro rodiny, sankce uložené těmi, kteří 
by chtěli vládnout jejich regionu, nebo prostě odstranit některé etnické skupiny. Reptiliáni nejsou v těchto 
akcích zahrnuti. Jsou mnohem inteligentnější a pokročilejší, než si umíte představit. Se sankcemi komunity 
Galaktika k jejich přítomnosti na planetě jako ‚hosté‘ zde končí.  

Q – Co je to modré na snímku ze startující rakety?  

A - To je systém Nibiru viděný z jižního kvadrantu Země. Při pozorování byl umístěný za Sluncem a přímo přijímal 
sluneční světlo. Jediná odražená frekvence při emisi protonů je modré světlo. Během dne při slunečním svitu to 
není vidět, protože vaše atmosféra také odráží modré světlo. V noci je není vidět. Jediné možné místo 
k pozorování je jižní pól. Jakmile projde před Slunce, méně než 1 AU, uvidíte červenou kouli, protože bude 
osvětlen zezadu. Jak jsem řekl, Krulian ho umísťují zpět na dráhu a jakmile bude umístěn, zrychlí ho, jakmile 
dostanou příkaz komunity. Odvádí ho z dosahu Kuiperova pásu blíž ke Slunci. Za několik měsíců uvidíte druhé 
Slunce. CB se stane svědkem všech skutečností. Toto záměrná zpoždění průchodu systému Nibiru a jakýkoli 
zásah, který komunita doposud přijala, je kvůli oficiální zprávě Plejáďanů o vysoké pravděpodobnosti konfliktu 

zaměřeného na vyhlazení 80% 
etnických skupin konáním elit.  

Zjistili jste, jak málo 
proměnných může výrazně 
změnit směr a načasování 
událostí.  
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Q – Enoch - nová planeta naší sluneční soustavy? 

A – Tato skutečnost s vámi bude komunikována včas, nebo po vstupu do galaktické komunity. Jediní, kdo ví o 
existenci této zapouzdřené planety, jsou vaše elity, které řídí vaše pozorovací vesmírné sondy. Je to velká 
planeta v procesu stabilizace oběžné dráhy. V současné době má výrazně elipsovitou oběžnou dráhu a pohybuje 
se vysokou rychlostí. Jeho oběžná dráha byla vypočtena pro úhlovou polohu a čas tak přesně, že by trošku měla 
ovlivňovat rutinní orbitu ostatních planet v systému. Nepleťte si těchto 12 planet se systémem Nibiru, což je 
binární slunce k vašemu Slunci. Tato planeta je o velikosti Saturnu a je masivní. Je plně zapouzdřená zvláštní 
atmosférou, která poskytuje planetě skvělý ekvalizér životních podmínek bez ohledu na potřebu pravidelného 
slunečního světla. Zachytává potřebnou energii při rychlém průchodu vedle Slunce a zůstává konstantní až do 
dalšího průchodu. Osobně jsem tam nebyl, ale mohu ji vidět v systému. Je to nádherná planeta, s kontrolovaným 
klimatem a harmonická, jako jednou bude i Země.  

Vysvětlím vám důvod toho všeho. Kolonie pozemšťanů půjde na úroveň 1. Vaše společnost má pouze 
jednotlivce stejné úrovně frekvence, lidský proces dekontaminace bude vyžadovat mnoho desetiletí. Proto byla 
v posledním desetiletí tato planeta přidána do vaší sluneční soustavy společnou pracovní skupinou složenou 
z většiny Krulian, Plejád a Camelopardalis. Planeta byla přivedena ze sluneční soustavy z konstelace Plejád, která 
je živou lidskou kolonií úrovně 5 Plejád, která bude starším bratrem a civilizací odpovědnou za rovnováhu této 
sluneční soustavy. Budou zodpovědní za intergalaktické transportní brány. Budou dohlížet na příchod a odchod 
ze solárního systému. Tato civilizace je znalostní základnou technologických a duchovních pokroků a bude se 
přirozeně mísit s novou civilizací planety Země. Bude vstupní branou do všech ostatních civilizací, které jsou již v 
přímém kontaktu s nimi. Budou vám představeni jako noví bratři z různých částí vesmíru. Naše osazenstvo 
Andromedy je také zahrnuto na seznamu přátel. Mnoho z nich žilo mezi vámi mnoho desetiletí a sledovalo vaši 
dospělost, silné stránky a slabosti. Jsou stejní lidé, jako vy. Jen s mnohem větší kapacitou pro analýzu a 
rozlišování. Vědí o vás všechno. Používají hodně váš internet a nepochybně ví, že tady diskutujeme. Zprávy a 
hlášení, které dělají na žádost komunity Galaktika byly rozhodující pro rozhodování, které vedlo k provedeným 
opatřením. Eliminace nebezpečí Elenin a její stopy, uvolňování tektonického tlaku na několika místech na 
planetě, přesměrování velkých slunečních emisí, odklánění asteroidů atd. Dnes má sluneční soustava tři obývané 
planety, Zemi, Mars a tu, kterou nazýváte Enoch. Přítomnost civilizace Plejáďanů jako součásti systému zcela 
zabrání střetům s průzkumnými rasami a některé nehumanoidní rasy trvale udrží pod kontrolou. Vaše elity 
nemůžou už dlouho popírat přítomnost nové planety ve vaší sluneční soustavě. Brzy si ověříte, co vám říkám. 
Říkám vám to jen proto, že jste planetu již sami objevili. Jinak jsem neměl oprávnění k takovému zveřejnění. 
Zároveň jsem nebyl požádán o vysoké utajení, takže jsem to sdělil. 

Q – Portály v podzemních základnách? 

A – Transportní portály mohou být otevřeny v průběhu přenosu na konkrétní místa uvnitř sluneční soustavy. 
Toto otevření je dočasné, nejde o fixní portály, které jsou instalovány v pravidelné přepravní síti. Ano, 
s technologií od reptiliánů mohou mít některé vaše vlády přiblížení k dočasnému portálu na Mars.  

Q - Bytosti Rigel a Betelgeuse? 

A – V binárním systému Rigel Genji a Betelgeuse v Orionu existují tisíce planet závislých na emisích tepla a 
světla. V mlhovině jsou stovky typů humanoidů a nehumanoidů, bilióny bytostí. Je zcela nemožné, abych 
identifikoval planetu pod vaším jménem, bez přesné astrologické pozice.  

Q – Původ bible a koránu? 

A - Rané části o vaší sluneční soustavě a okolních hvězdách byly zpracovány dávnými rasami, které provázely 
Sumery, Védy a mnoho před nimi. Rasa velkých lidí nyní žijících v Plejádách zanechala několik knih zaměřených 
na lokální znalosti zvěrokruhu. To byl začátek romantizace tehdejšími teology, který se přenesl na jiné etnika, 
které je přizpůsobily svým vlastním kulturním a filozofickým parametrům. Původní knihy jsou staré více než 
osmnáct tisíc let a předběhly další figurální prvky uváděné jako příklady následováníhodného života. 
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Samozřejmě bylo vloženo mnoho pravidel a vytvořen koncept nebe a pekla, podněty pro masy a kontrolu jejich 
záměrů.  
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Q – Black Knight? 

A – Tento artefakt byl původně instalován na oběžné dráze vašeho měsíce po posledním boji o kontrolu sluneční 
soustavy, asi 13.000 let zpátky. Byl instalován konsorciem, které se o 2000 let později stalo oficiální komunitou 
Galactica. Ta se nyní stará o tuto část galaxie. Když komunita Galactica převzala tuto kolonii, asi před 11 000 lety, 
byl přenesen na oběžnou dráhu Země nad územím, kde byla postavena základna v Antarktidě. V té době neměla 
Antarktida žádný led, byla pokryta lesy a velkými jezery. Váš raketoplán obíhal souběžně se satelitem, astronauti 
se ho dotýkali, natáčeli a zkoumali ho, ale pro vaši současnou technologii je nedobytný. Toto zařízení pravidelně 
posílá informace o komunikaci zachycené na planetě. Od začátku koloniální civilizace posílá atmosférickou 
analýzu a informace o energetických polích planety. Je to starobylý artefakt instalovaný oddělenou částí 
civilizace Camelopardalis ze souhvězdí Boöts. Je plně funkční a pracuje v reálném čase. 

Q – Elenin, Nibiru? 

A – Elenin už nepředstavuje žádnou hrozbu. Její vliv byl odstraněn akcemi společnosti Galactica. Systém Nibiru je 
na trati. Má řízenou rychlost. Nevíme přesně, jaké bude rozhodnutí komunity Galactica, ale zdá se, že dávají 
vašim elitám lopatu, aby si sami vykopali hrob. Brzy byste měli sledovat Nibiru, jako vaši předci. Ovšem vše záleží 
na rozhodnutí komunity Galaktika. Čekají na sled událostí podle pokynů Plejáďanů, kteří jsou odpovědní za 
integraci této konkrétní kolonie do mezigalaktické komunity. Určí, kdy má komunita Galactica zasáhnout. 
Informace o planetě, kterou nazýváte Tyche, nebo Enoch by měla být uvolněna vaší vědeckou komunitou, ale 
chápeme, že to nechtějí udělat. Můžete si všimnout velkého nárůstu nestability v chování atmosférických jevů, 
protože oslabení geomagnetického pole planety není možné opravit, je to přirozené. Čím blíže galaktickému 
rovníku, tím je pole slabší. To umožní velkou absorpci sluneční a kosmické energie, které způsobují tyto změny. 
Fyzické póly, odpovídající náklonu osy rotace planety, se začínají stěhovat do bodu rovnováhy, který je ovlivněn 
pohybem magmatu, který zvyšuje teplotu množstvím absorbované energie. To by se mělo zintenzivnit v prvních 
měsících roku 2012. Ekonomika vaší planety je zničena, vše, co se děje, je fikce. Vaše elity mají vše pod 
kontrolou. Nejsnazší je pro ně vyvolat povstání lidí, aby mohli ovládat chaos globálních proporcí. Vaše vláda 
nedávno vypustila zařízení, které je na cestě k nové planetě. Zjistili, že je osídlená a mimořádně technicky 
vybavená. Komise reptiliánů z Marťanské kolonie se pokoušela zorganizovat návštěvu předních představitelů 
vašich elit, aby je uvítali. Plán byl Plejáďany odmítnut, dokud nebudou uznáni skuteční vůdci. Reptiliáni mají 
stále pozastaveny jakékoli aktivity týkající se humanoidní kolonie.  

Q – Proč 12 planet? 

A – Mercur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Eris a Haumea. 

Q – Vulkán Sakurajima a světelné objekty? 

A - Arcturiani se snaží ovládat kontrolovat velké výbuchy. Uvolňování tlaku v malých dávkách udržuje sopku po 
nějakou dobu pod kontrolou. Při výboji energetického paprsku vyzařovaného z lodi s polem neviditelnosti je 
vidět pouze paprsek. Začíná z ničeho a končí ve vulkánu. Arcturiani pracují v jakémkoli prostředí, nejen 
v podmořském. 

Q – Velikonoční ostrov? 

A - Tento ostrov byl základnou pro setkávání pokročilých 
ras Atlantidy z Atlantického oceánu a Lemurijské 
civilizace z regionu poblíž indického pobřeží, který byl 
zničený tektonickými pohyby je asi před osmnácti tisíci 
lety. Tyto sochy označovaly území a hranice hvězdných 
pozic. Proroci před-incké civilizace z jižní Ameriky 
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navštěvovali tato setkání jako hosté. Na každém setkání postavila kosmická loď novou sochu na příslušném 
místě pomocí antigravitačních technik. Záznamy ve skalách, jsou starobylými odkazy účastníků a hostů.  

Q – Přímá pomoc ‚starších bratrů‘? 

A – Dostává se vám jí po tisíce let. Jakmile elity začnou rozjíždět svůj plán, bude čas jednat. Načasování je nyní v 
rukách Plejáďanů. Mají mnoho rodin žijících mezi vámi. Budou vědět, kdy a kde začít zásah. Není to konec, ale 
nový začátek lidské rasy, zcela bez koloniálních vlivů. Začátek oslavy nové bratrské rasy. Bude mít hodně na 
práci.  
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Přátelé, občas jsem mluvil s Mythi na dálku, ale vše se vrací k normálu. Nebuďte zklamáni, že se nic neobvyklého 
nestalo. Mnoho přátel se snaží zabránit bezprostřednímu nebezpečí ze strany vaší vlády. Komunita Galaktika 
omezila vládu, která už nemůže těžit z očekávané přírodní katastrofy. Vulkanická činnost ale nemůže být 
omezena v plném rozsahu. Některé supervulkány nedokáží ovládat ani Arcturiani. Proto buďte připraveni, 
protože některé oblasti v Severní Americe a Pacifiku se rapidně zhoršují. 

Q – Systém Nibiru? 

A – Nibiru musí naplnit svůj kurz, jakmile bude uvolněn galaktickou komunitou. Vše závisí na konečném názoru 
Plejáďanů, kteří určí načasování událostí. Vše souvisí s dalšími kroky elit. Domníváme se, že po odložení plánu 
elit na vylidnění planety budou zbývající chráněné společnosti schopny se přiměřeně připravit a přežít účinky 
průchodu trpasličí hvězdy sluneční soustavou. Vše bude nastaveno od začátku příštího slunečního roku, kdy se 
systém jako celek bude pohybovat podél galaktické hemisféry, kdy Země přejde k novému věku vodnáře. Zimní 
slunovrat 2012 bude novým začátkem vaší nové společnosti.  

Q – Proč elita tají UFO? 

A - Vaše vlády a vaše náboženství jsou organizace, které kontrolují vaši mysl, vaše činy a co si myslíte. Díky 
technologickému rozvoji a komunikaci na globální úrovni rychle ztratily velkou část této kontroly. Dnes usilují o 
vytvoření desinformačního prostředí, aby zakryly nahromaděné lži. Většina toho, co zveřejnili je jen krytí. Pokud 
by zveřejnili pravdu, věděli byste o kolonizaci Marsu už dávno. Za uvolnění informací mnozí zemřeli. Pohání je 
touha udržet si moc v rukou několika informovaných elit.  

Q – Všemocný bůh? 

A – Uvedu příklad. V těle společně a působí miliardy buněk, což mu umožňuje se hýbat a myslet. Každá má svou 
funkci a liší mezi sebou jako my, ale fungují jen společně. Jsme všichni buňky jednoho organismu, který můžete 
nazývat Bůh. Pokud dokážeme dobře spolupracovat, bude se bůh vždy tvářit dobře na vesmíry, které vytvořil a 
řídí. My všechny buňky Boží jsme se shromáždili k obraně tohoto Boha před destruktivními zásahy. Například 
vaše bakterie a viry se snaží rozladit imunitní systém, aby získaly výhodu, zatímco tělo odolává útoku. Vše, co ničí 
harmonii mezi buňkami, je třeba považovat za útočníky, kteří nejsou v systému vítáni. Funkcí teologického boha 
je starost o stvoření, každý z nás je pak odpovědný za dobré životní podmínky sousedních buněk, protože jen tak 
bude Bůh zdravý a může nás osvítit mírem a rozvojem. Kniha zjevení byla napsána lidmi na Zemi v době, kdy 
znalosti o původu nebyly známy a neznámé bylo znepokojující a nepochopitelné. Země byla středem vesmíru, o 
kterém nic nevěděli. Je překvapivé, že po několika tisících letech se někteří stále řídí touto filozofií a literaturou. 

Q – 3. dimenze / 5. dimenze? 

A – Ne. Země přechází na úroveň 1 3. dimenze. Čtvrtá dimenze je na planetách jiné úrovně kvantové energie, 
kam se dostanete pouze po oddělení od těla mezi inkarnacemi. Do této reality nevstupujete. Úroveň chápání 
vede bytosti na úroveň reality, kterou na vaší planetě mohou pozorovat i teď lidé žijící v různých úrovních 
reality. Nezaměňujte úroveň reality s dimenzionální realitou, protože mají naprosto odlišné podmínky. 

Q – Kontakty nacistů s UFO- vril? 

A – Kultura z Aldebaranu měla kontakt se skupinou lidí. Jedna z nich, dcera Plejáďanů, byla velmi pokročilá 
v technice telepatického channelingu. Uskutečnila se schůzka kvůli potřebě bránit humanoidy proti lidem 
spojeným s reptiliány. Rasa humanoidů z Aldebaranu věřila obvinění, které jim předal kontakt, protože sami měli 
určité rozdíly se zástupci reptiliánů.  

Osoba odpovědna za provedení technologických inovací byl vědec Viktor Schauberger, který měl mozkovou 
kapacitu na úrovni 2. Když zjistili, že nebyli pravdivě informováni, přerušili technologickou pomoc Němcům a 
odstranili vodivý materiál s nulovým odporem při pokojové teplotě, který jim pomohli najít v Antarktidě. Ložiska 
tohoto materiálu byly opět pohřbeny pod ledem.  
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Q – Žili lidé na Venuši? 

A – Venuše nikdy nebyla osídlena. Připojila se k solárnímu systému před 3miliardami let. Malá sálající trpasličí 
hvězda byla zachycena vaším Sluncem. Je stále v turbulencích a vulkanickém ochlazení, bez kůry, která udrží 
jakoukoli možnou formu života. Chladí se směrem k pólu. Její vysoká sopečná aktivita vytváří hustou atmosféru 
toxických plynů. Je jako Země před miliardami let.  

Q – Magnetismus vs. elektřina? 

A – Elektřina je praktické použití základů magnetismu. Elektřina bez magnetismu neexistuje. I při procesech 
chemického nebo frikčního generování elektřiny generuje elektřinu magnetismus intermolekulární interakce. 
Postupně zjistíte, že magnetická energie má několik kvantových forem. Magnetismus generovaný vašimi 
minerály může přitáhnout další minerály. Existují však unipolární magnetická energie, která může působit na 
jakýkoli subjekt. Například vaše gravitace, která působí jako magnet, který přitahuje jakoukoli hmotu. Dalším 
příkladem je levitace předmětů, která je volnou emisí, což je druh směrované unipolární magnetické energie, 
opačné k statické magnetické síle působící na jakoukoli hmotu. Svazky magnetické energie mohou nést 
kvantovou energii aury zdravého člověka k vyléčení duševní či fyzické nemoci. Dá se říct, že je to zázrak, který je 
zatím obtížně pochopitelný. Unipolární magnetické pole je jako magnet s jediným pólem. Je to svazek 
magnetické energie, která může dynamicky měnit polaritu, díky čemuž může být magnetická energie použitelná 
v jakémkoli stavu nebo v situaci. 
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Přátelé. Omlouvám se za zpoždění, které mi způsobilo několik nepříjemností. Mythi byl oficiálně požádán radou 
komunity Galaktika o vysvětlení jeho rozhovorů s námi. Další neoficiální komunikace byla podmíněna souhlasem 
rady.  
 
Mnoho z vás se zajímá o systém Nibiru a co lze očekávat v nadcházejících měsících. Obdrželi jsme informace, že 
je Nibiru na původní dráze a projde okolo Země v říjnu a prosinci 2012. Krulian instalovali další dvě větší sondy 
pro kontrolu zemského jádra na Sibiři na začátku února. Plejáďané informovali komunitu Galaktika o 
nadcházejícím rozsáhlém konfliktu mezi národy planety od příštího března. Agenda vlády byla upravena tak, aby 
kompenzovala přímý zásah CG v loňském roce zpožděním systému Nibiru a umělou kontrolou tektonických a 
vulkanických událostí. S uvolněním systému Nibiru v jeho původní trase nebude možnost dále uměle upravovat 
povrchové napětí planetární kůry. Na Venuši, Saturnu a Jupiteru se bude objevovat mnoho vulkanických erupcí 
se snadno pozorovatelnými povrchovými změnami. Slunce bude od příštího měsíce vykazovat velkou nestabilitu 
v důsledku přiblížení malé planety. Přirozeně se usadí v novém rovnovážném bodu, jakmile se frekvence planety 
na konci prosince plně dostane na úroveň jedna.  

Bylo mi doporučeno komunitou Galaktika neuvádět regionální prognózy událostí, ale všechny vulkány 
v geologicky narušených oblastech budou po příchodu systému Nibiru velmi aktivní. Vlivem sopečné aktivity 
ztrácí Antarktidy velké množství ledu. Klima planety bude v tomto roce divočejší, záplavové deště a sucha v 
úrodných oblastech. Možné vojenské konflikty budou důvodem pro opuštění oblastí postižených katastrofami. 
Mnoho lidí bude ponecháno napospas osudu. Dejte si pozor na falešné zprávy. Boje mezi lidmi oslabují planetu. 
Čím více budou lidé držet spolu, tím více oslabí vládnoucí elity. Jste buňky vaší planety, pokud chcete vyléčit 
nemoci způsobené vaší elitou, musíte se sjednotit, ne ničit navzájem.  

V různých částech světa se rozšiřují podzemní základny různých ras, aby získali části regionální populace, které 
podle Plejáďanů elita označila jako cíle. Bude to slyšet, ale neuvidíte nic.  

Q – Night walkers (noční chodci) ? https://www.youtube.com/watch?v=QMY5vymlS5M  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QMY5vymlS5M
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A – Tyto bytosti pochází z rasy hmyzu. Jsou velmi inteligentní a mají velkou schopnost telekineze. Mají na 
planetě několik studijních základen, většinou ve vodních nádržích. Jsou přátelské a zcela neškodné.  

Q – Vize budoucnosti? 

A – Citlivá data jsou připravena pro různé fáze vývoje a čistění planety. V tomto přechodu Země na úroveň 1 je 
celé prostředí citlivé na energie, jako blikající neonové světlo, které se nakonec rozzáří. Mnoho z vás vidí 
záblesky světla, které nazýváme dočasné trendy budoucnosti. Obrázky vytváří energetickou úroveň, která ve 
skutečnosti neexistuje, avšak vykresluje vytváření faktických událostí souběhem událostí aktuálně 
generovaných. Pro všechny tendence časové budoucnosti existují periferní odchylky, které mohou být přidány 
nebo vyjmuty z kontextu, který odpovídá budoucím událostem ve fyzické úrovni. Budoucnost není ve hvězdách, 
je napsána na fyzické úrovni všemi, kdo mohou ovlivnit, které periferní odchylky se přidají. Jinými slovy, energie 
zodpovědná za formování budoucnosti spočívá v auře planety. Je to stejná vrstva planety jako vrstva 
biomagnetické energie, kterou generujete vy. Masa biomagnetické energie je tak silná, že prakticky posílá 
signály stresu, nebo štěstí do prostoru. Bez ohledu na fyzické zrání planety, které může způsobit tektonické 
přestavby a problémy obyvatel, se biomagnetická energie nemění, protože je naplňována pouze úrovní vědomí 
a pokročilosti rasy, která zde žije. 

V letošním roce by mohl být povolen přímý kontakt. Lidé jako vy budou lépe připraveni, aby informovali o 
dobrých záměrech CG. Naivní, nic netušící lidé se nás mohou bát a útočit. Jsme umělci, technologové, filozofové, 
zvědaví a sentimentální jako vy. Zaměřujeme se na společenskou harmonii na všech úrovních humanoidů, bez 
které nemá vývoj žádný smysl. 
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Přátelé, Slunce jsou pod přímým vlivem systému Nibiru a plejádské planety, která obíhá kolem Slunce trochu 
dále, než Merkur. Krulian přestali uvolňovat vnitřní tlak Slunce a dávají prostor přírodě. Jejich mateřská loď 
obíhá poblíž Slunce a čeká na další pokyny. Bylo učiněno vše, aby se zabránilo vládě ve vyhlazení obyvatelstva. 
Komunita Galaktika dále ponechává přirozený průběh událostí na planetě Zemi, vytvářených podle potřeb 
frekvenčního posunu a jeho vzestupu na příslušnou úroveň v kontextu galaktického vývoje. Všechny atomové 
zbraně jsou neutralizované a Plejáďané dynamicky předchází atomovému útoku. Systém Nibiru bude u Slunce ve 
velmi krátkém čase a způsobí nárůst sluneční aktivity. Pro připravenější skupiny uděláme, co bude možné. 
Galaktická komunita zakázala odhady regionálních událostí, protože v mnoha případech jsou nepředvídatelné 
vzhledem množství proměnných. Jaderné elektrárny, které jsou v provozu, budou v případě problémů 
neutralizovány Plejáďany, zvažte své krizové plány. 

Q – Je náš solární systém sluneční spirálou, jako DNA, nebo klasický 
orbitální model? 

A – Solární systém je orbitální s dvojitě šroubovitým pohybem mezi 
orbitami planet, které ho obíhají. Vytváří horizontální rovnovážný 
bod nebo střed inerciální gravitační energie, takže neexistují žádné 
výsledné vektory kolmé na jeho rotační relativní polohu v galaxii.  

Q - Subatomární částice 

A – Subatomární částice jsou seskupeny silovým polem. Pokud ho použiješ na potenciálně 
energeticky soudržné seskupení atomů, můžeš vytvořit elektrický proud, který je ve skutečnosti 
dynamickou výměnou subatomárních částic = potenciální rozdíl, pokud subatomární částice vstoupí 

atomu, ten se pokusí o obnovení rovnováhy přenesením subatomární částice na následující atom atd. Tento 
výměnný řetězec vede k vyloučení částice na opačném konci sady. Subatomární částice, která vstoupila na 
počátku, nikdy nedosáhne opačný extrém, ale jiná místo ní. Čím méně je propojený atomový prostor a čím více 
obsahuje subatomárních částic, tím nižší je odpor výměny subatomárních částic a tím větší je pole energie 
uvolněné sadou nebo hmotou. 
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Q – Čas? 

A – Čas je výsledkem fyzikálních a chemických reakcí všech cyklických formací. Cyklické formace jsou všechno, co 
má při vytvoření předem stanovený datum expirace. Délka trvání tohoto vymezeného období je čas očekávaný 
spoluúčastníky konkrétního cyklu.  

Energetické kvantum je jako jíl. Kombinuje atomy a molekuly a částice podle předem stanovených záměrů. Celá 
třetí dimenze je vytvořena stejně. Používá stejnou energii, která tvoří a recykluje všechnu dostupnou hmotu. 
Odlišnosti jsou dány odlišnými formulacemi použité kvantové energie. Příroda používá předprogramovaný 
systém živých druhů adaptovaný na dostupné podmínky a potřeby každého druhu v rámci cyklické existence. 
Kde není možnost přirozené adaptace potřebných prvků, nebude žít nic.  

Přátelé, mám prodlouženou misi o dalších 11 měsíců, takže budeme v kontaktu. Jsme opravdu zaneprázdněni a 
žádáni, ale zůstaneme v kontaktu.  
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Přátelé, mnoho z vás se ptá na Nibiru systém. V současné době míjí zemskou osu v oblasti jižního pólu. Protože 
je více vyrovnán s rovníkem, bude způsobovat velké změny v přílivu a způsobovat změny v geomagnetickém poli 
s velmi nízkou gravitací (0,2G) a další do 4G. Fakticky bude reagovat s tektonickými deskami zcela neočekávaně. 
Jedním z vedlejších efektů bude silná sluneční emise ve směru planety, protože Slunce reaguje na velikost 
gravitačních sil, které se navzájem ovlivňují. V oblasti tektonických zlomů a sopek je nutné očekávat zvýšenou 
aktivitu. Nemáme žádné zprávy o zásahu komunity Galactica. Jižní polokoule bude první, která zahlédne 
přítomnost systému Nibiru, který bude pokračovat na severní polokouli. Některé lodi Krulian sledují systém, 
připravené vypnout silová pole, pokud dostanou povolení. Měsíc při tomto průchodu může také procházet 
změnami na orbitě. Jsme tady, abychom minimalizovali následky. Díky Plejáďanům jsou zlikvidovány všechny 
atomové střely. Věnujte pozornost vaší vládě, protože vytváří konfliktní situace k odvrácení pozornosti. 
V případě významných změn vás budu informovat. Kdo má přátele, není nikdy opuštěn. 
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Q – Nibiru?  

A - Systém se v současné době pohybuje vysokou rychlostí mezi vnitřním Oortovým mračnem a Neptunem 
Informace o datu odchodu ze solárního systému nemohu poskytnout, ale jakmile to zjistíte oficiálně, mohu 
otevřeně komentovat tyto podrobnosti. Podle původní orbitální dráhy skutečně projde sluneční soustavou.  

Q – Vymírání živočichů? 

A – Důsledkem vašich pokusů o atmosférickou kontrolu geomagnetickou dekompresí HAARPem má za následek 
masivní úhyny savců, ptáků a mořských ryb. Zvířata jsou bombardována slunečním zářením přes uměle 
vytvořené otvory a jsou doslova vaření uvnitř. Moře jsou hlavním cílem vašeho "systému HAARP, protože zde 
nejsou svědci a nezanechává žádné viditelné známky. Obrovské odpařování super vyhřáté vrstvy oceánů 
způsobuje velké zvýšení množství par v atmosféře, což vytváří silné deště a velkou nerovnováhu oceánských 
proudů na planetě. Cílem je vytvořit chaos k destabilizaci vybraných oblastí a předání kontroly vládě.  

Q - Atomový, chemický a biologický odpad? 

A – Ve všech galaxiích existují miliardy planet, které neslouží k rozvoji života jakéhokoliv druhu. Dají se nazvat 
"hnědá hvězda" s exponovanými magmatickými a povrchovými teplotami tisíců stupňů. Jsou používány jako 
přirozené odstraňovače pro všechny druhy odpadů vytvářených planetami ve vývoji. Komunita Galactica 
zodpovědná za oblast instaluje čistící portály propojené do sítě portálů několika planet, které slouží komunitě. 
Vše, co nelze v přírodě recyklovat, je z civilizovaných planet odstraněno. Země by měla mít z čistícího portálu 
prospěch a stát se důvěryhodnou společností na úrovni 1. K vyčistění planety a získání rovnováhy s přírodou 
budete potřebovat odbornou pomoc. Představte si velkou díru v zemi s čistícím portálem na dně. Vše co 
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vhodíte, zmizí. Chemický, jaderný a biologický odpad nebude problém. Hmota, která bude odstraněna, se 
nahradí surovinami dodávanými portály od kosmických obchodních partnerů.  

Q – Destabilizace a napětí na planetě? 

A - Úpadek ekonomického systému vaší planety je zřejmý. Elity již nemohou udržovat finanční rovnováhu. Buďte 
připraveni na falešné zprávy, války a teroristické činy, aby ospravedlnily mimořádné akce.  

Q –Jak lze přirozeně rozvíjet kolonii uvědomující si ET? 

A – Zvýšení frekvencí a povědomí je prvním krokem. Být vědomě připraveni připustit, že nejsme ve vesmíru 
sami, je druhým krokem. Požádat o pomoc je třetí krok a první skutečný kontakt.  

Q – S jakými lidmi jste byli v kontaktu poprvé? 

A - Podle záznamů to bylo před 4546 lety v humanoidní kolonii v Andromedě, nazývané "civilizace Ankara." 
Podle zpráv z té doby to bylo velmi vzrušující. Tato civilizace je nyní součástí našich genů, protože během 
následujících staletí probíhalo velké mísení těchto ras.  

Q - Rozdíl mezi humanoidem a člověkem? 

A - Žádný, pozemští humanoidi odpovídají jakékoli jiné humanoidní rase. Nepocházíte z této planety. Byli jste 
sem přineseni, stejně jako všichni ostatní humanoidi. Rozdíly jsou někdy ve fyzické adaptaci do jiných prostředí. 
Podle vašich konvencí se nazýváte "člověk" a cizince nazýváte "humanoid". 

Q – Všechny 0 úrovně lidí jsou sexuálně kompatibilní a schopní produkovat potomky? 

A - Ano, jsou kompatibilní, ale existují anatomické rozdíly, které by mohly omezit možnosti generování potomků 
velmi rozdílných fyzikálních velikostí. Některé chemické rozdíly v buněčném metabolismu mohou také přispět 
k neplodnosti mezi rasami velmi extrémních prostředí. Ale u humanoidů je vše možné dosáhnout uměle, 
protože systémy jsou původně kompatibilní.  

Q – Které první dvě lidské kolonie se potkali? 

A – Podle záznamů, první kolonie se potkaly na okraji vymizelé galaxie, která byla absorbována supergalaxií 
Malin 1 před 14 miliardami pozemských let. Dvě planety s blízkými orbitami ve stejné sluneční soustavě byly 
prvním bratrstvím ve vesmíru. Před více než 12 miliardami let se rasy přesunuly do 4. dimenze. Měli by být 
předky modrých bytostí, které známe.  

Q - Mléčná dráha nemá žádnou vlastní radu? 

A - Všechny galaxie mají své "galaktické komunity", které se rozvíjejí a množí v souladu s vývojem inteligentního 
života na jejich planetách. Existují i další galaxie příliš staré, nebo příliš mladé, podle stupně vývoje kolonií 
zasazených na planety s přírodními podmínkami příznivými pro život. Inteligentní život nezačíná spontánně, je 
vysazen. První kolonie inteligentních bytostí byly zasazeny do našeho vesmíru třetí dimenze úrovní 10 tvorů z 
paralelního vesmíru. Ale to je jiná záležitost. 

Ve vaší galaxii existuje více než 200 komunit, všechny jsou propojeny s komunitou Galactica, ke které patříme. 
Naše dvě galaxie (Andromeda a Mléčná dráha) jsou virtuálně vzklíčené, sdílíme stejný klastr. Na vzdálenosti 
nezáleží, pokud není přítěží. Záleží na tom, jaké civilizace zasadily semínka v tomto kvadrantu vaší galaxie.  

Q – Jak se jmenuje Mléčná dráha? 

A – Jediný, kdo používá název Mléčná dráha, jste vy. Všichni jsme součástí velkého shluku galaxií, který je 
označen pouze souřadnicemi relativních poloh na vašich hvězdných mapách. Pouze civilizované planety mají 
jména, která jsou překládána z původních názvů, které jim dali místní obyvatelé. Všichni členové galaktických 
komunit jsou vzájemně propojeni, používají stejnou hvězdnou databázi. Kdykoli se provádí nějaká aktualizace, 
všichni dostávají zprávy v reálném čase. Stejně jako pozemšťané dává každá společnost jména souhvězdím, 
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mlhovinám, galaxiím a planetám podle jejich kultury, ale je to místní nomenklatura. Udržovat jména hvězd 
v každém místním jazyce by bylo jak babylónská věž.  

78 

Doplňující informace k poslednímu setkání 

A - Přeplněnost planety Země byla způsobena chybou vašich elit. Během průmyslové éry neexistovala žádná 
inteligence či konsenzus. Potřebovali spotřebitele, aby získali ekonomický objem. Při dnešní automatizaci se 
velké, nedostatečně vybavené populace nekontrolovaně násobí. Nejsou konzumenty zboží, jen spotřebovávají 
zdroje, ničí a znečisťují přírodu. Pro snížení přebytku populace se vaše elity spoléhaly na zneužití přírodních 
katastrof. Komunita Galactica ale zpozdila časový plán a zejména v loňském roce překazila plány elit, které se 
domnívají, že zachrání planetu odstraněním dvou třetin populace. Existují lepší řešení, ale záleží na vstupu 
planety do nové frekvenci a na uznání rasy pozemšťanů komunitou. Technologická řešení volné energie, 
vyváženého využívání obnovitelných zdrojů, řízené klima planety pro optimalizaci výroby, dekontaminace 
životního prostředí a obnova fauny a flóry. S těmito kroky by planeta mohla udržet současnou populaci a každý 
by mohl mít příležitost se rozvíjet v rámci svých omezení nebo kapacity. Depopulace planety může probíhat 
přirozenou smrtí a následnou reinkarnací na správné místo. Je to proveditelná a hladká cesta, jak vyřešit 
problém vašeho současného přeplnění. Planeta zatím nepřešla na nový frekvenční rozsah, takže zatím není 
možná přímá intervence. Vaše elita pravděpodobně bude chtít tento čas navíc využít na realizaci jejich plánů na 
vylidňování a vyloučení etnických skupin, které považují za překážku. V nepohodlných oblastech budou 
vyvolávat války a místní konflikty.  

Téměř 50% populace planety je dnes koncentrováno v jedné oblasti. Plejáďané zabránili použití atomových 
zbraní, ale to nebrání použití chemických, biologických a konvenčních zbraní. Toto jsou místní problémy 
koloniálních společností, do kterých nemůžeme zasahovat do té doby, než budete stabilizovaná a životaschopná 
rasa. Můžeme jen doufat a nepřímo pomáhat. Celá vaše sociální historie je zaznamenána v databázích komunity 
Galaktika. Sondy zachytili vaše boje mezi národy. Ve vaší poslední světové válce sondy Plejáďanů létaly u vašich 
letadel, aby natočily masové vyhlazování. Když jste využili atomové zbraně proti obyvatelstvu, podali Arcturiani a 
Plejáďané stížnost a před deseti lety dostali povolení k omezení vašich atomových zbraní od CG. Po konci tohoto 
roku, pokud proběhne postup planety, můžeme mít povolení k jednání se zbývající společností. Destabilizace 
planety způsobená přirozenými účinky Slunce a nebeských těles se děje již několik let a bude se stupňovat. 
Arcturiáni s pomocí několika dalších ras ukončují rozšiřování bezpečných míst pro ochranu obyvatelstva před 
velkými klimatickými změnami, které mohou následovat. Nemáme přiblížení ke všem skriptům a možnostem, 
které o vaší planetě studuje komunita Galactica, ale věříme, že vždy jedná co nejsprávněji. Mnozí z nás jsou při 
tomto poslání ochotni zahynout. Bude to dávat smysl při další inkarnaci, ale nová kolonie stojí za tu oběť. S 
velkou hrdostí budeme součástí historie této nové kolonie.  

Nibiru systém prošel v jižním kvadrantu pozicí zemské osy. Po odklonění Kruliany byla přesunuta do Oortova 
mračna, kde čekala, až bude znovu propuštěna. Vaše vláda vše sledovala radioteleskopy v Antarktidě a byla 
překvapena. Vy na Zemi stále uvažujete o rychlosti světla, raketových pohonech..  

Hovořili jsme o okamžitém přenesení z jednoho kvadrantu vesmíru do druhého, ne jak znáte čas a rychlost. Naše 
lodě jsou schopné se dostat na Andromedu za pár minut, pouze čas pro autorizaci brány. Nepotřebujeme fyzicky 
cestovat velkou rychlostí. Jednoduše se tam přeneseme přes portály otevřené loděmi, které to slyšely.  

Systém Nibiru byl uvolněn, ale správné relativní pozice na své orbitě (přibližně 3600 let) dosáhne během 
následujících oprav. Byl záměrně odstraněn ze scény po dlouhé úvaze komunity Galactica, takže nemohl 
způsobit hromadné vymírání na planetě v této důležité době. Enoch, Nemesis nebo jakýkoli jiný název chcete 
dát nové Plejádské planetě, spíše to mění klima planet ve vaší sluneční soustavě, ale je na systému přizpůsobit 
se jeho přítomnosti. Není to trpasličí hvězda, je to jen planeta, kterou mohou vědci označovat jako bludná 
planeta, pokud to budou považovat za nejvhodnější. To mění klima planet a vaší sluneční soustavy. Ale. Je na 
systému přizpůsobit se jeho přítomnosti. Nejde o trpasličí hvězdu, je to jen planeta, kterou by mohli vědci 
naznačit jako putující planetu, když to považují za nejvhodnější. Myslíte, že si Enoch jen tak přiletěl z vesmíru?  
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Q - Velké těleso u Slunce?  

https://www.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I https://www.youtube.com/watch?v=lfo_uPB6Ndo 
https://www.youtube.com/watch?v=tjpEdEOTNvM (2.3.2019 – je to dobrý, už ji našli i kluci z NASA) 

Přátelé. Sledujete vzácný moment, velkou planetu vámi nazvanou Enoch. Má nasměrovaný paprsek ke Slunci, 
aby nabila své speciální atmosférické stínění. Je to zapouzdřená planeta, její atmosféra může uchovávat 
dostatek energie po mnoho let provozu jako obrovský kondenzátor. Enoch nepotřebuje být u jakéhokoli slunce. 
Dokáže přežít i ve volném vesmíru díky skladované energii. Jeho orbita bude nastavena na nižší úhel přiblížení 
po nastavení systému jako celku při průchodu galaktickou hemisférou později v tomto roce. V současné době 
může být kdekoliv ve sluneční soustavě, kde může způsobovat minimálně disbalanci. Neznáme její plánované 
umístění, protože Plejáďané ji magneticky manévrují, jak chtějí, podle jejich výpočtů. Mají přesnou kontrolu její 
magnetosféry a více méně se vyhýbají vlivu na již definované oběžné dráhy planet. Její vnější atmosféra se chová 
jako silové pole. Může být aktivovaná, aby absorbovala světlo a vrátila se zpět do siluety, téměř 
nedetekovatelné tmavé koule. Vaše vlády mají mnoho jejích obrázků, ale zveřejní je, dokud to pro ně nebude 
výhodné.  

Q – 10 % populace ve frekvenci 1? 

A - 10 %t vaší současné populace odpovídá úrovni 1. Rovnováha nové společnosti na úrovni 1 bude v polovině 
tohoto století přibližně 600 milionů lidí přirozeným cyklem reinkarnace. Vaše společnost v současném kontextu 
nulové úrovně používá energii a kupí materiály vysoce škodlivé pro planetu a její životní formy. Ničíte svůj vlastní 
domov. Tato planeta je špatně rozdělena. Mnoho společností žije recyklováním vlastní bídy. Bez šance na rozvoj 
omezení režimem, ve kterém pouze vybraní mohou mít příležitosti k rozvoji a pohodlí. Vše ve vývoji planety 
v současné době závisí na homogenním využití technologií. Planety s mnohem méně bujnou přírodou než Země 
udržují populaci do 20 miliard lidí v komfortních životních podmínkách. Planeta ve vesmíru je jako ostrov v moři. 
Může být produktivní a dobře řízená, nebo být neplodná a nehostinná. Nová úroveň 1 společnosti podporovaná 
pokročilou technikou může zvýšit počet obyvatel o mnoho více než dnes, aniž by poškodila planetu. Znamená to 
vědomé plánování společnosti jako celku. Vaše vlády chtějí drasticky snížit populaci, protože selhali v kontrole 
poptávky po momentálně komerčně zajímavých zdrojích a materiálech. Ztrácejí kontrolu a rozhodli se, že 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I
https://www.youtube.com/watch?v=lfo_uPB6Ndo
https://www.youtube.com/watch?v=tjpEdEOTNvM
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přijmou drastická opatření. Nemají ani ponětí, že se tento výběr stejně uskuteční, včetně nich, jen to nebude 
drasticky, ale přirozenou cestou. Tento proces již začal. 

Q – HAARP? 

A – Plejáďané se infiltrovali do některých oblastí, takže známe plány. HAARP je surový pokus ovlivnit vaši 
ionosféru. Není jako silové pole. Je součástí vašeho dlouhého seznamu špinavých řešení. V radiačním pásu Van 
Allen vybuchla atomová raketa s hroznými důsledky. Bude teď ničit citlivou rovnováhu ionosféry a blokovat 
rádiové frekvence. Budou se vytvářet díry, kterými budou procházet vysoké energie, zadržovat střely a vytvářet 
pole s přenosem frekvencí k vyvolání mutací a zablokování různých funkcí mozku. Fungování systému je velmi 
citlivé. Pokud jsou některé stanice vypnuty z důvodu zemětřesení nebo tsunami, systém ztrácí redundanci a 
může způsobit další škody a vymanit se z kontroly. Bude to poslední špinavý pokus této kolonie. Už není čas pro 
tento typ vojenských iniciativ. Ale mohl by být užitečný v reálném smyslu návrháře Tesly jako celosvětová 
distribuce energie a řízení klimatu a vytvoření globální sítě komunikace v reálném čase, mimo jiné. Bohužel ji 
zamýšlí použít k vyhrožování a získání kontroly nad všemi národy. Komunita Galactica nemá v úmyslu zasahovat, 
při přebudování planety to stejně nebude mít dlouhou životnost. Doufáme, že vaše vlády budou uvažovat o 
svých akcích v této době. Buďte připraveni na výpady elity, která se ztrácí trůn. 
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Krátké komentáře Mythiho k hlavním bodům. 

Q - Trojúhelník na Slunci  

- https://www.youtube.com/watch?v=jE4etk3U8gs https://www.youtube.com/watch?v=e4BnqM9c57w 

A - Trojúhelník na povrchu Slunce je portál. Další vlastnost Slunce lze nejlépe vysvětlit na příkladu Krulian. Slunce 
představuje rovnovážný bod svých sousedních systémů, takže lze energeticky zaměřit na dlouhé vzdálenosti. 
Krulian kdysi dávno vyvinuli systém pro aktivaci portálů spojených se slunci. Hlavní trasy vedou do všech koutů 
galaxie, kde je nutný pohyb velkých lodí. Obvykle se nedává portál do neintegrovaných kolonií. Vy jste se svým 
velkým množstvím pozorovacích sond dokázali zachytit otevřenou bránu. Nikdy nezůstává otevřena dlouho, 
obvykle jen asi třicet minut mezi otevřením a zavřením. Ale stačili jste ji zaregistrovat.  

Vaše vnitřní iNASA a vaše vlády o nich již nějaký čas 
ví. Tentokrát ji nevymazali záměrně a nekomentují 
ji. Vznikne tím prostor pro desinformace, protože 
pro tyto obrázky neexistuje žádná oficiální definice. 
Tento speciální portál na Slunci je využíván pro 
velmi velké lodě a dokonce i pro celé planety, 
protože vyžadují obrovskou transportní energii 
k udržení ohybu velkého víru. Existuje také velká 
brána řízená Camelopardalis pro přenos surovin 
instalovaná v horním pólu Saturnu. Nepoužívá se 
však pro běžné provozy vesmírných lodí. iNASA o ní 
také dlouho ví. Před miliardou let existoval velký 
proces přípravy Země pro budoucí kolonizaci. Byla 
upravena velikost vašeho měsíce a jeho oběžná 
dráha, aby poskytla ideální rovnováhu klimatu 
planety. Poměr vzdálenosti od Země k Měsíci a 
Slunci, stejně jako průměry Slunce a Měsíce jsou 
konstantou. Vzhledem k tomuto nastavení sem 
musí být přesouvány velké lodě, aby dělaly svou 
práci. Proto byl na vašem Slunci vytvořen portál. V 
našem obrovském vesmíru nebylo jinak pokryto 

https://www.youtube.com/watch?v=jE4etk3U8gs
https://www.youtube.com/watch?v=e4BnqM9c57w
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téměř nic. Tento portál byl použit pro transport plejádské planety Enoch. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOTcsqsrMc (pozn. překladatele – oni ji sem fakt prostrčili) 

Byla to první planeta, která byla teleportována do tohoto kvadrantu galaxie. Mateřská loď Krulian, zároveň 
s ostatními velkými mateřskými loděmi, může být díky svým fyzickým rozměrům a objemu přenášena pouze 
prostřednictvím solárního portálu. Všechny ostatní lodě, které jste zjistili v blízkosti slunečního povrchu, patří 70 
různým rasám, které aktuálně cestují vaším solárním systémem. Používají Slunce k dobíjení energetických 
koncentrátorů. Pokud cestujete z blízkých sluncí vaší galaxie, většina lodí může otevřít své vlastní brány, aby se 
přenesly na své cílové planety. Pokud to tak chtějí udělat, přiblíží se ke Slunci, aby získaly potřebné množství 
energie. Během tohoto roku uvidíte u Slunce planetu Enoch mnohokrát. Je to místo s nejnižším gravitačním 
vlivem systému.  

S ohledem na systém Nibiru, brzy budete mít oficiální zprávy o jeho přiblížení. Bude velmi viditelný. Ale jeho vliv 
není tak velký, jako v loňském roce, díky zásahu Krulian. Na příkaz CG projde systém Nibiru dále od oběžné dráhy 
Země, čímž se Země vyhne velkému gravitačnímu vlivu. Vaše Slunce mění polaritu, jak se přiblížilo k rovníku 
galaxie. Jeho chování bude více nepředvídatelné. V bunkrech může vaše přežít případné vysoké sluneční záření. 
Toto vysoké vyzařování může přehřát jádro a magma a způsobit extrémní nestabilitu kůry planety, včetně 
oceánů. Toho se vaše elity opravdu bojí, protože to žádnou pozemskou technologií nedokáží kontrolovat. Pro 
případ problémů s vaší vládou a zneužití HAARP dokončují Arcturiani, Camelopardalis a Sirius úkryty pro zhruba 
32 % současné neelitní populace. Nedejte na falešné zprávy o útoku mimozemšťanů a nebojte se.  
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Q – Andělé a archandělé? 

A - Andělé a archandělé jsou vaši starší bratři. Jsou to ti, kteří pomáhají pečovat o mladší. Pokud se na Zemi 
objeví Krulian - úroveň 8, budete ho pokládat za archanděla, protože tak to bude vnímat vaše duše, moje také. 
Já jsem na úrovni 5, jsem jen obyčejnější starší bratr s mnohem více zkušenostmi a dobrou vůlí. Nikdy se 
nepodceňujte. Jste živé bytosti a to platí na věčnost. Jako jednotlivec jste nesmrtelní. Každá duše, když je 
vytvořena, má jedinečnou a specifickou signaturu. Je vtištěna v duhovce vašich očí, takže staré rčení, že oči jsou 
zrcadlem duše, je pravdivé. Bude nás provázet, dokud nedojdeme k neznámému maximálnímu bodu stvoření za 
mnoho miliard let. Co je zajímavé, pokud nyní vytvoříte databázi se všemi podpisy duhovky, můžete 
identifikovat stejnou osobu v jakékoli inkarnaci v budoucnu. Pokud váš dědeček přijde jako vaše dítě nebo vnuk, 
budete to vědět. Pořád je co se učit. 

Q – Pokud narazíme na Greys, co máme udělat? 

A – Máte špatnou představu o Greys. Generalizujete. Jsou rasou, která má na vaše standardy téměř andělský 
klid. Jsou velmi pokročilou rasou, k dětem jsou vždy laskaví a jemní. Je to stejné, jako na vaší planetě. Lidé všeho 
druhu, mnozí mohou být dokonce považováni za nemocné. Existují Greys úrovně 1, kteří mají stále problémy 
s harmonickou a vyváženou socializací s dalšími rasami. To oni se připojili k reptiliánům a vyměňují výhody a 
technologii. Společnost tmavých Greys úrovně 0 společnosti jednoduše kradou technologii pro své skupiny. 
Důležitý tip: pokud potkáte bytost, a chcete vědět co je zač, požádejte ji, ať si sejme tmavé čočky a podívejte se 
jí do očí. Pokud nemá co skrývat, udělá to. 

Q – Jak nazývají Plejáďané planetu Enoch? 

A – Zní to „Taus“. 

Q – Doporučená strava v tomto období? 

A – Potrava na vaší planetě je po mnoho desetiletí ničena chemickými a konzervačními látkami, které jsou velmi 
škodlivé pro vaše zdraví, ale velmi prospěšné pro peněženky ve zpracovatelském průmyslu. Pokud je jídlo 
zdravé, můžete jíst cokoli chcete. Samozřejmě umírněnost má vliv na váš anatomický tvar, který vytváří pohodlí 
pro každého člověka. Lidské tělo je extrémně všestranné, aby si vzalo jen to, co potřebuje a vyloučilo 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOTcsqsrMc


116 
 

nadbytečné jídlo. Největší problém ve vašich současných stravovacích návycích jsou kumulativní účinky určitých 
látek. Snažte se konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu ze známých zdrojů a živočišné tuky namísto 
hydrogenovaných rostlinných tuků. Možná si představujete, že bych neměl mluvit o konzumaci zvířat, ale 
vzhledem k současnému fyzickému kontextu osídlení je spotřeba živočišných bílkovin nezbytná pro rovnováhu 
biologického typu s vaší současnou DNA. S plánovanými změnami pro další etapu planety se závislost na tuku a 
živočišných bílkovinách sníží. Ale stále bude trvat tisíce let, než se zcela vyloučí. Cholesterol je mýtus, který stále 
vytváří pro váš farmaceutický průmysl značný zisk. Neexistuje žádný dobrý cholesterol a špatný cholesterol. 
Neaktivní cholesterol slouží pro opravy buněk a nazýváte ho dobrý cholesterol - HDL. Aktivní cholesterol (LDL) 
bojuje proti infekcím nebo funguje v rekonstrukčním procesu a shromažďuje se v místech, kde to tělo potřebuje.  
(Hasicí přístroj v garáži je OK, pokud ho musíte použít, je to v p…. ovšem hasičák za to nemůže) 

26% existujícího cholesterolu je v mozku. Syntetizuje řadu látek potřebných pro nervové buňky, takže anti- 
cholesterol může vést ke značným ztrátám paměti (pozn. překladatele – ejhle, epidemie Alzheimera). Pokud 
vaše tělo potřebuje opravu, posílají vaše játra potřebné množství cholesterolu k opravě a boji proti volným 
radikálům a infekcím. Udržuje integritu tkání na buněčné úrovni, humanoidní tělo by bez něj nefungovalo. 
Syntetizuje vitamíny v buněčných membránách. Hraje za váš tým. Pokud je hladina cholesterolu vysoká, je to 
proto, že ho vaše tělo potřebuje velké množství. Opravy jsou uměle redukovány. Upíráte tělu látku potřebnou 
pro nouzovou péči. Snížení způsobené léky nakonec ponechá vaše tělo bez suroviny potřebné k řádné práci, a to 
vede k závažnějším problémům. Ovšem mýtus o cholesterolu vytváří vysoké zisky, miliony léků prodaných každý 
den. Tento podvod má své dny spočítané. Pijavice odstraní pravda. 
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Q – Neptun a proroctví? 

A – Trpasličí hvězda, nebo planeta X není Neptun. Neptun a další planety budou mít nové orbity. Neptun je 
trpasličí hvězdou ovlivněn nejvíc, takže vykazuje největší změny orbity. Planeta Plejáďanů bude součástí 
systému, trpasličí hvězda projde systémem a zmizí (na 3600 let). Změna věku a frekvencí celého solárního 
systému bude známkou přechodu na opačnou hemisféru galaxie (galaktický rok = cca 200 milionů let). Při každé 
změně věku se všechny solární systémy, které jsou 16◦ od roviny galaxie, pohybují na opačnou hemisféru. To se 
stane v prosinci. Vaše generace bude svědkem změny věku, který nastává jen 1x za 200 milionů let. Budou tu 
nějací lidé příště? 

Q – Více ke stravování? 

A – O triglyceridech jsem již hovořil. Vyhněte se hydrogenovaným rostlinným tukům, tělo je nedokáže zcela 
zpracovat a ukládají se. Vysoká hladina triglyceridů je přímo úměrná příjmu zpracovaných potravin s těmito tuky. 

 Mléko, které kupujete, také není zdravé. Produkce mléka distribuovaného vašimi průmyslovými odvětvími 
vyžaduje desetkrát vyšší množství dojnic, než na vaší planetě existuje. 90% mléka je distribuováno z uměle 
ochucené vody a dalších minerálních produktů vápníku přidaných uměle. Syntetické mléko není absorbováno do 
kostí nebo kůže a se sluneční energií má vlastně kumulativní účinek na ledviny. Způsobuje ledvinové kameny a 
selhání nadledvinek. Mléko prodávané na dnešních trzích je bez výjimek jed. Mléko známého původu pocházející 
přímo z hospodářství je velmi zdravé a naprosto vhodné pro tělo. Skutečné mléko se používá pro výrobu 
derivátů s vyšší přidanou hodnotou jako je máslo a sýr.  

Lepek má důležitou vlastnost. Zabraňuje obnově nervových buněk zvýšením povrchového napětí membrány. 
Tím způsobuje nucené stárnutí mozku. Je jedem záměrně obsaženým ve vaší stravě. 

Přírodní oleje v ořechách, kokosové ořechy, avokádo, čerstvá semena jsou velmi prospěšná pro zdravou pohodu 
a pro metabolismus důležitých minerálů a vitamíny, které organismus potřebuje. Čerstvá zelená zelenina je 
bohatá na vápník a železo, které jsou přirozeně absorbovány, aniž by způsobily kumulativní účinky. Surové, za 
studena lisované oleje mohou být použity bez problémů, ale s vaší rudimentální technikou máte problémy 
s produktivitou. 
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Hlavním problémem je použití transgenních semen pro výrobu jedlých olejů. Obsahují DNA hmyzu a jiných 
hybridů. Zkuste je nepoužívat. Z rafinovaných je nejméně špatná rýže, slunečnice a burské ořechy. Používejte 
pro vaření máslo a kokos. Ořechy všeobecně neobsahují transgenní prvky a jsou čisté.  

Q – Klimatické změny? 

A – Vaše vláda není povinná vás varovat. Někteří z vás se nemusí cítit ve své kůži. Jakýkoli amatérský astronom 
může pozorovat, že se hvězdné kvadranty rychle mění. Souhvězdí, která znáte, mají mytologickou podobu 
z vašeho pohledu. Z jiného místa nemusí mít žádný skutečný význam, s výjimkou referenčního bodu. Vaši 
astronomové mohou snadno sledovat změny pozic. Úhel natočení planety se rychle přizpůsobuje, protože téměř 
dosahuje nulového bodu rovníku galaxie. Sledujte měsíc, zdá se, že jeho osa klesá, ale místo toho se mění Země. 
Průměrný občan raději zavře oči, dokud nezačne cítit změny na kůži, nebo v žaludku. Prakticky všechny plodiny 
na planetě budou trpět následky klimatické změny. Vaše vlády to vědí a mají zásoby potravin na příští dva roky - 
minimální čas potřebný k restartování klimatu a změně výsadby. Po tektonické restrukturalizaci a počátečním 
chaosu se vlády budou muset vypořádat s lidmi, kteří chtějí jídlo, přístřeší a medicínu. Nic z toho nezmění osud 
rozvoje každého z vás. My a tvoji přátelé ze vzdálených míst jsme tady, abychom se pokusili minimalizovat 
důsledky a restartovat tuto kolonii. 

Q – Poselství různých ras na internetu? 

A – Nejsem zástupcem komunity Galaktika. Jsem vědec, ne mluvčí. Nepřísluší mi soudit, ale pokud se v obsahu 
zpráv objevuje „zachráníme vás“, „jsme výbor“ konkrétní planety či konstelace, je to zbožné přání. Použijte 
vlastní úsudek. S vaší intuicí by mělo být vítáno každé dobře promyšlené poselství, které vede k přemýšlení o 
blahu jiných a auře vaší planety. Nenechte se unášet fantastickými příběhy z jiných dimenzí.  

Q – Mythi, jsi velmi technický, co tvoje duchovní stránka? 

A - Diskutovat o filozofiích života je užitečné v závislosti na příležitosti. Láska není diskutabilní, je to přímý 
výsledek vašich behaviorálních akcí a vašich vnitřních myšlenek o všem, co vás obklopuje. Láska není pocit, je to 
stav vývoje. Pokud zvýšíte vaše chápání univerzálního kontextu, můžete více obdivovat a respektovat všechno, 
co je součástí tohoto neuvěřitelného stvoření. Bezpodmínečná láska není ideál, je to jednoduchý mentální stav. 
Obdiv a respekt je láska a porozumění. Proto porozumění vede k lásce. Nelze filozofovat o lásce s někým, kdo 
nedosáhl potřebné úrovně porozumění, aby pochopil, o čem opravdu mluvíte. Mnoho z vás chápe komplexněji 
svůj vztah s vesmírem. To pomůže zvýšit energetickou hladinu, díky níž bude aura světlejší díky lásce a 
porozumění. Stav vnitřního štěstí je přímo úměrný vašemu stavu vědomí vyvinutému díky kvantovému chápání v 
univerzálním kontextu. Strach z neznámého a nedostatek informací bude postupně nahrazován láskou, 
skutečnou a vědomou. S trpělivostí a odhodláním najít světlo, s respektem k životu každého a všeho, co vás 
obklopuje, budete postupovat. 
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Q – Následující události? 

A – Ti, kteří doufali v apokalyptické události, jsou frustrováni. Hodně jsme vám pomohli. Vaše vlády byly našimi 
akcemi překvapeny. Díky našemu zásahu u Elenin a zpoždění systému Nibiru vám zůstala síť satelitů a vesmírná 
stanice.  
Další očekávanou událostí je nyní Slunce. Mění své póly a to vytvoří velké spontánní výboje velkého výkonu, 
které budou nasměrovány na Zemi k vyrovnání gravitačních tunelů, které jsou již zarovnány s rovníkem galaxie, a 
velmi oslabují magnetické pole planet ve všech solárních systémech, které mění hemisféru. Takže to nebude 
normální sluneční cyklus, při tomto dojde k dokončení jednoho cyklu rotace galaxie. Chraňte se před Slunečním 
zářením. Planeta Země může expandovat až o 5 %. Nebude expandovat jen Země. Ohřívat se bude celý solární 
systém a bude zvětšovat všechny planety systému. Kontinenty se budou zahřívat. Současné rozložení kontinentů 
je důsledkem předchozích zvětšování planety. Planeta se v historii rozšířila již mnohokrát. Většina Plejáďanů, 
kteří žijí na planetě Zemi, byla přestěhována na Taus , takže zdá se, že dokončení cyklu je blízko. Nad planetou 
cirkulují jen kontrolní a záchranné flotily. Vědci a pomocný personál ze základny Antarktida budou také 
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přesunuti na základnu Taus. Plný provoz bude zajišťovat specializovaný personál údržby. 180 jednotek 
Arcturianů, kteří provozují různé podzemní základny, je budou uzavírat. Naše flotila bude rozdělena mezi 
Plejáďany a Arcturiany, protože se účastníme dvou operací jako spojovací a operační kontrola. Poslední kartou 
vašich elit bude jakákoli pozemní válka, protože systém HAARP díky zničení antén zářením nebude fungovat. Bez 
monetární kontroly a kontroly komunikace budou vaše elity izolované…… Opět krizový scénář. 
V poslední době se sem solárním portálem dostává mnoho velkých kosmických lodí. Neznám detaily plánů CG, 
ale zdá se, že organizují velkou operaci. Camelopardalis a Sírius jsou také velmi aktivní. Velký pohyb nákladu je 
na Marsu. Mnoho Greys se pohybuje mezi základnou na Marsu a základnou vaší vlády. Nikdy jsem tak systém 
neviděl tak vytížený. Předám všechny vaše koordináty, což může pomoci našemu navigačnímu důstojníkovi, ale 
není to záruka.  

Q - Multidimenzionální kontakty 

A - Další dimenze je další referenční místo pro pozorování, nedetekovatelné podle standardů předchozí 
dimenze. Stupnice frekvence v dané dimenzi definuje, jak jsou mozkové funkce vyvinuty v jednotlivých fázích 
jejich aktivace, s následnými změnami v sekvenci genomu a DNA. Jiná dimenze je odlišná úroveň kvantové 
energie. Jejich hmota vzájemně nereaguje, nedotýká se. Jako byste se chtěli dotknout stínu. Víte, že existuje, je 
skutečný, ale je podmíněn existencí zdroje světla, absencí energie. Bytosti z jiného rozměru není možné spatřit s 
očima třetí dimenze, i kdyby se chtěli ukázat.  

Zaměňujete dimenzi s úrovní frekvence, protože jste si neuvědomili, že neexistuje žádná fyzická možnost 
interakce hmoty mezi dimenzemi. Jste nulová úroveň třetí dimenze, dokonce i bytosti osmé úrovně nemohou 
vidět bytosti čtvrté dimenze, protože to je nemožné. Můžete vidět Kruliany a desítky dalších ras různých stupňů 
aktivace mozku, protože jsou stejné dimenze. Kruliani, stejně jako mnoho ostatní pokročilejších ras, dokáží 
zabránit tomu, aby se mysli méně rozvinuté fyzicky objevily prostým blokováním obrazů tohoto mozku, také to 
dokáži. Hodiny bych mohl vysvětlovat rozdíly v deseti úrovních aktivace mozku třetí dimenze, a vy byste 
pochopili utopii vícedimenzionálních kontaktů. Celý vesmír, ve kterém žijeme, je ve třetí dimenze. Čtvrtá 
dimenze žije v naprosto odlišné úrovni energie mimo třetí dimenzi. Pouze vaše duše, nebo podle nás naše světlo 
jde na středně pokročilou úroveň, která patří do čtvrté dimenze, zatímco čeká na návrat do školy třetí dimenze. 
Země nejde nikam, ani když všichni umřou. Pouze vy. Jakýkoli člověk s dobrým smyslem, který mluví o jiných 
dimenzích, zaměňuje význam slov dimenze s úrovní aktivace mozku ve třetí dimenzi. Možná byla tato myšlenka 
do vaší kultury vložena vašimi elitami. Zdá se, že má dost efekt. Nyní se dostanete na úroveň 1, dojde k další fázi 
aktivace vašeho mozku, v těhotenství bude přepsána DNA vašich nových dětí. Je to nová fáze, koncept třetí 
dimenze lépe pochopíte, až poznáte rasy různých úrovní aktivizace mozku. Nejsem poet, ani nepoužívám 
náboženské konotace, jsem technik. Fakta jsou fakta, doufám, že mluvím dostatečně srozumitelně, aby mě 
každý pochopil.  
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Q – Kráter Aristarchus na Měsíci? 

A – Pokud se mě ptáte, je to, že bylo zjištěno něco. Ty tam, abych se mohl zmínit. Tento typ kráteru instalace je 
součástí rozsáhlého základu, v němž je generována energie pro aktivaci dvou lunárních portálů. Transportního 
pro minerály od rasy Camelopardalis a transportní brány komunity Galactica. Napájení obou bran a několika 
základen je zde. Základna je mimořádně dobře chráněna silným silovým polem, takže je pro vaše technologie 
naprosto nedotknutelná. Jak jsem dříve zmínil, vaše vlády bombardovaly raketami některé instalace na Měsíci 
při několika příležitostech, takže mají naprosto zakázáno sem znovu strčit nos. 

Q – Jakým právem jsou zde instalovány? 

A – Musíte jednou provždy pochopit, že Měsíc nepatří pozemšťanům. Ani žádný jiný planetoid, měsíc nebo 
planeta. Neexistují majetková práva k nebeským tělesům. Patří celé komunitě. Když společnost kolonizuje 
planetu, stává se suverénní a může užívat všechny zdroje. Galaktická komunita kontroluje využívání zdrojů na 
obydlených planetách v její oblasti, a zabraňuje zneužívání a sporům o zdroje. Vaše planety od příští změny 
frekvencí bude uznána za suverénní společnost a následně každé využívání zdrojů na vaší planetě bude 
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vyžadovat souhlas vašich lídrů. Proto je zde velký pohyb vědců z různých ras, aby dokončili odběry vzorků zvířat, 
rostlin a minerálů do konce tohoto roku. Jakákoli těžba povolená vašimi elitami výměnou za technologie bude 
zrušena komunitou Galaktika, protože vaše elity od té doby oficiálně nezastupují planetu. Pod dohledem 
komunity Galaktika by se měla v raných letech nové kolonie vytvořit rada, která bude oficiálním zástupcem 
planety Země. 

Q – Co se stalo na Zemi 10,500 př.nl.? 

A – 10.500 př.nl bylo obdobím velkého rozvoje regionálních nezávislých kolonií na planetě. Velká 
Předkambodžská civilizace potomků Draco se dostala na úroveň frekvence 1. Civilizace přišla z planety obíhající 
dvojité slunce, kam byla většina z nich poté přesunuta. Další civilizace, která dosáhla úrovně 1, byla Egyptská, 
většina se přesunula do kolonie Atonian v systému Orion mezi rokem 10500 př.nl. a 10400 př.nl. Přibližně 900 let 
poté byla přenesena i civilizace Atlantis také do jedné z kolonií Atonian, před velkým tektonickým hnutím. 

Q – Dělá vaše rasa kruhy v obilí? 

A – Udělali jsme nějaké kruhy v obilí jako dárek. Mnoho ras vytvořilo kruhy v obilí, kterými dávají najevo svoji 
přítomnost a podporu nové kolonii. Většina z nich pokoušela dávat předpovědi událostí, odkazy na jejich původ, 
molekulové vzorce a další symboly své společnosti tak, aby je bylo možné v budoucnosti rozeznat. Zeptám se na 
možnost vyrobení smajlíka. Jeden, který jsme udělali, je motýl. Několik vašich druhů se aklimatizovalo v našich 
koloniích. Krásné malé bytosti. Humanoid uprostřed znamená, že jsme podobní a motýl spojuje naše domovy.  

 

 

 

Přátelé, klima planety již vykazuje úplnou nestabilitu kvůli oslabení geomagnetického pole, výskytu vysokých 
úrovní energie, odklonění osy otáčení a přiblížení vašeho dvojčete Slunce. Změny v celém solárním systému by 
vás měly probudit. Obavy jsou symptom. Přírody ve vaší současné fázi frekvence a úroveň vaší společnosti není 
kontrolovatelná. Až vaše chápání dosáhne o něco vyšší úrovně, zjistíte, že příroda může být ovládána. Může 
reagovat na ty, kteří jsou pod jejím vedením podle opravdových zásluh. Aura planety zrcadlem přírody, 
odrážející frekvence aury jeho obyvatel. Pokud vyzařuje skutečné pocity laskavosti, jsou tyto pocity čistou 
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energií a přispívají přímo k osvětlení aury vašeho domova, a to je planeta Země. Nikdy nezmešká příležitost 
osvětlit auru lidí, kteří jsou zoufalí nebo zmatení. Pokud někomu řeknete, že má zvláštní a krásnou auru, opravdu 
se rozsvítí. Skutečně osvětlujete auru tohoto člověka. Přátelství všem těm, kteří mají víru. Ukáže se, kdo bude 
základem světla v auře nové Země. 
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Q – Olympiáda v Londýně a plejádské UFO? 

A – Jsou dvě možnosti. Buď jde o loď reptiliánů, která 
byla viditelná z určitého důvodu, nebo (99%) jde o 
hologram či vzducholoď vytvořenou elitami účelně. 
Pokud jde o podvod na rasu, přijme komunita Galaktika 
potřebná represivní opatření. Plejáďané jsou velmi 
seriózní a řídí se pravidly CG s největší úctou. Osoba či 
organizace toto oznamující by mohla být nasmlouvána 
vaší elitou.  

Elity tímto divadlem zahrnujícím mimozemšťany vytváří 
iluzi pro masy, že oni byli osloveni coby oficiální zástupci planety.  

Q – Nibiru 4. srpna? 

A – Informátoři jsou špatně informováni. Systém bude vidět, ale nebude to příští měsíc. Dám vám vědět. Dejte si 
pozor na velkou solární emisi příští měsíc. Dávejte pozor na akce vaší vlády s HAARP systémem a útokem na 
vašem Blízkém východě. Mějte otevřené oči.  

Q – Tání grónského ledovce? 

A – Jedna z našich hlídek byla 
uprostřed Grónska a viděla tisíce 
zvířat doslova vařených systémem 
HAARP. Ten způsobuje toto rychlé 
tání. Byl to rychlý způsob, jak pustit 
obrovské množství páry do 
atmosféry. Použití v oceánech 
nebylo dostatečně účinné, protože 
výměna tepla je velmi velká ve 
velmi velkém objemu vody, a 
vytvářela hodně spekulací kvůli 
velkému počtu usmrcených 
mořských zvířat. Led Grónska je 
dostupný a staticky umístěný ve 
vzdálené a neobývané oblasti. Byla 
to technická otázka. Velké množství 
srážek v mnoha regionech, měsíční 
objemy během několika hodin, jsou 
způsobeny umělým nárůstem 
objemu par v atmosféře. Velké 
množství oxidů uvolňovaných do 
atmosféry v určitých oblastech, jako 
je vaše Severní Amerika, způsobuje 
efektivní distribuci malých 
(optických) čoček. Při průchodu 
sluneční energie dírou nízkého 
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tlaku, která je způsobená zásahem HAARPu v magnetickém poli, je energie čočkami rovnoměrněji rozptýlena, 
což způsobuje umělé ohřívání klimatu v regionu. Zdá se, že se nějak snaží zničit plodiny a způsobit pokles 
nabídky potravin v oblasti, zatímco povodně způsobí stejný účinek v jiných oblastech planety. Je to plán pro 
globální destabilizaci. Čím víc anarchie, tím ospravedlnitelnější redukce obyvatel. Komunita Galaktika je 
varovala, že při použití HAARP v Antaktidě budou všechny HAARP systémy zničeny. Proto Grónsko.  

Q– Optické anomálie v Antarktidě? 

A – Studená vzdušná masa nad tímto kontinentem funguje jako čočka mezi atmosférickými vrstvami. Pokud 
Slunce nebo Měsíc vidíte na obzoru ve svém regionu mnohem větší, v Antarktidě je to ještě výraznější. Často 
vidíte fata morgánu. Vrstvy různých teplot jsou jako nekonečné zrcadlo. Dalekohledy používané v těchto 
oblastech, musí být infračervené, nebo radiové s různými vlnovými délkami.  

Satelit, který nazýváte ‚Black knight (černý rytíř)‘ je v současné době na stacionární oběžné dráze nad 
Antarktidou. Nově bude mít dynamickou oběžnou dráhu kolem planety, jak informují Arcturiani. Bude mít 
specifické funkce, pro které byl postaven před třinácti tisíci lety. Přesně nevíme, jaké funkce jsou plánované, ale 
musí být přímo spojené s kontrolou oceánských hmotností. Pokud vaše vláda bude chtít, dozvíte se to. V roce 
2012 má planeta největší počet lidí, kteří se probouzejí k novým skutečnostem. Je možné cítit tyto účinky v auře. 
CG je si zcela jistá, že tato kolonie přechází do další fáze vývoje. V nové kolonii úrovně 1 bude bydlet mnohem 
více než 10%, které původně odhadly. To je lepší, než se očekávalo, a byli jsme všichni velmi potěšeni. Výsledky 
dokazují, že úroveň porozumění byla u mnoha dosažena spontánně. Každá oběť stojí za radost ze získávání 
nových přátel, kteří touží po rozvoji a větším spojení s vesmírem. 

86  

Q– Roswell 1947? 

A – Ve vašich vojenských zařízeních bylo uvězněno a studováno mnoho ras. V roce 1947 došlo k některým 
nehodám, které takto skončily. Jedna z lodí s týmem Rigel Centaurus byla s humanoidy jako my, ale bez 
přeživších. Další byly biotechnologické entity. Byly pozorovateli komunity spolupracující s komunitou Galaktika. 
V přilehlém kvadrantu spojuje tato komunita tisíce systémů do desítek galaxií. Existují rasy, které doslova 
přenáší svou kvantovou energii nebo jak vy říkáte ‚duši‘ do jednotek, které lze nazvat speciální kvantový oblek. 
Dokáží vzájemně reagovat s prostředím, provádět výzkum ve vzdálených lokalitách a kontaktovat nezdravé, 
méně pokročilé civilizace, aniž by byli fyzicky v biologickém těle. Tyto obleky nevyžadují žádnou údržbu. Mohou 
být vyřazeny, nebo zničeny, aniž by si někdo skutečně ublížil. My je používáme pro výzkum v místech, kde 
humanoid nepřežije. (jedovaté plyny, nedostatek kyslíku, extrémní teploty, nepředvídatelná stvoření). Tyto 
kostýmy jsou snadno rozpoznatelné, protože nemají žádné dýchací otvory, ústa, genitálie, všechny jednotky 
tohoto typu, které vaše vláda zajala, byly nakonec opuštěny uživateli a přestaly pracovat poté, co shromáždily 
zajímavá data během zajetí. Pokud s nimi spolupracujete, jednáte přímo s živou bytostí, duší, která je stejná, jen 
rozvinutější a s vysoce rozvinutými technologiemi. Kostýmy jsou vytvořeny z molekulárních technologií, milióny 
let před vámi. Vaši vědci je nemohou ani analyzovat, ani jim rozumět.  

Q– Staré říše, trestanecká kolonie na Zemi? 

A – Před několika miliardami let mělo několik ras prozkoumávat sluneční soustavy pro všechny galaxie. Hlavním 
bodem v té době byl jednostranný vývoj ras, které se považovali za lepší, na úkor těch postradatelných. 
Formovali velké říše, občas zotročovali planety na práci. Generovali pole kolem těchto planet, které je činilo 
submisivní a zbavené vzpomínek. Operace byla zaměřena na nadřazenost vojenské síly s cílem zastrašit a 
využívat vzácné a nezbytné rudy pro vývoj nových technologií. Ve strategických místech všech koutů vesmíru 
docházelo k velkým bitvám o zdroje. První skupiny ras v komunitách byly vytvářeny na obranu regionů před 
útoky a rabováním starou elitářskou císařskou kastou. Nejslabší se začali sjednocovat a tak se před 180 miliony 
lety objevilo v celém vesmíru velké množství galaktických komunit. Naše má pouze 11 milionů let. Je jednou 
z nejmladších. Jak se tvořili, vytvářeli síť spolupráce, jako jsou buňky velkého včelího úlu. Nyní mohou udržovat 
pod kontrolou mnoho starých imperiálních ras, které stále více ztrácejí svůj status nejdůležitějších.  
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Mnoho regionálních kolonií poslaných na vaši planetu představovalo problém v komunitách, které dosáhly vyšší 
úrovně. Řekněme, že k vám bylo posláno mnoho problémů, aby se časem usadily. Velké množství etnických 
skupin na Zemi je proto, že se používala jako odkladiště obtížných kolonií. Jen velmi málo kolonií bylo po 
dosažení potřebné zralosti vzato zpět. Zbytek vyhnanců se recykloval vždy jen zpátky na Zem. Nyní se planeta 
konečně přesune na novou úroveň s novou společností. S těmi bytostmi, které se dokázaly uspokojivě vyvinout, 
aby vytvořily tuto novou populaci. Ano, pozemšťanům úrovně 1 bude nyní umožněno se inkarnovat na stejnou 
úroveň kdekoli ve vesmíru. Bude to nová éra integrace planety v galaktickém kontextu.  
Frekvence planety je to, co na nulové úrovni zabraňuje aktivaci funkcí v mozku. Všichni, kteří byli přeneseni sem, 
měli předchozí paměť blokovanou frekvencí planety. Jen tak bylo možné, aby začali znovu, bez nelibosti 
minulých selhání, které brání novému rozvojovému přístupu. Nyní nastal čas planety Země na úrovni 1. 
Problematičtí jedinci budou muset být systematicky přeneseni na dvě zmíněné planety, aby se znovu pokusili 
dosáhnout zralosti. 

Q – NASA mise na Mars? 

A – Fotografie byly pořízeny s nízkou kvalitou v rozporu s touto technologií. Jste schopni pořídit perfektní obrazy 
krajin. Ukazují na nízké mínění elit o vašich intelektuálních schopnostech. Videa a vše ostatní, co je 
prezentováno, je naprosto falešný Mars, jak se ho snaží vštípit do vašich hlav. Mars je dnes velmi podobný Zemi 
jak klimatem, tak i vzhledem. Jsou zde aklimatizovány stovky druhů rostlin a rozsáhlé zavlažované plantáže 
vyrábějí zrní bez jakékoli genetické modifikace. Opylovači se také na planetu aklimatizovali a jsou nyní 
vypouštěni. Hustší ionosféra vytvářená generátory atmosféry udržuje teplotu planety a vytváří příjemné humidní 
prostředí, zejména v rovníkové zóně. Ptáci, zvířata a ryby se adaptují na nové prostředí. Divadlo, které vám 
předvádí je jen k ospravedlnění využití vašich veřejných zdrojů v soukromých projektech. Co předkládají je 
nesmyslně směšné. Jako byste byli všichni skutečně mentálně retardovaní. Jak vás to může ohromovat. 

Q – Katastrofy? 

A – V tomto období je celková nerovnováha ve sluneční soustavě. Oscilace geomagnetických polí při velkých 
slunečních emisích způsobuje obrovské deformace magnetických silových čar, které interagují s jinými 
nebeskými tělesy jako řetězová reakce. Odkloněné asteroidy hlídají Plejáďané. Problémem je zahřívání vnitřních 
vrstev a následný stres zemské kůry s nárůstem vulkanismu a zemětřesení. Pacifický ohnivý kruh může kdykoli 
zahájit sled událostí mezi Novým Zélandem a Japonskem. Vláda připravuje pro sebe bezpečný web, nemá 
v úmyslu varovat lidi. Chaos by ospravedlnil finanční bankrot ekonomického modelu. 
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A – Nibiru? 

A – Nibiru byl izolován od jeho původní oběžné dráhy, početné velké asteroidy v gravitačním poli systému byly 
nedotčené a pokračují podél původní trasy, pouze rychlost se mírně snížila. Některé z nich se dostanou na 
planetu, ale Plejáďané se zbaví těch, které představují hrozbu hromadného ničení. Plán vlády, pokud se objeví 
příležitost: izolovat regiony, zvýšení chaosu, omezení odporu, stanné právo, falešné útoky, centralizovaný 
systém jednotné vlády a hospodářství - diktatura, globální odstřižení telefonů a internetu. Podle zprávy 
Plejáďanů po loňském odklonění Elenin vytvořila elita nový plán pro letošní rok. V případě problémů zůstanou 
k dispozici amatérská rádia.  

Q – Člověk na Měsíci? 

A – Ne každý let byl hlášen široké veřejnosti. Jak jsem uvedl, ti, kteří byli prohlášeni za členy mise, nikdy neletěli. 
Dobrovolníci, kteří byli vyškoleni, věděli o riziku a souhlasili s tím, že se účastní sebevražedných misí pro dobro 
jejich rodin. Byla to jejich dobrovolná dohoda "ve jménu vědy". Všichni zemřeli, několik měsíců po misi, kvůli 
radiačnímu zásahu z letů v obou směrech. Obleky, které byly použity k přistání na Měsíci, také nebyly ty, které 
vám ukázaly. Mají velké ohřívací zařízení, které si astronauti museli neustále tlačit před sebou, jako velký 
nákupní vozík. Opustili topný systém po dobu maximálně 10 minut, aby pózovali pro fotografie. Rusové a 
Američané navštívili měsíc několikrát. Aby prošli Van Allenovým pásem, byly použity speciální obleky, a celé 
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zařízení na palubě bylo vypnuto po dobu průchodu oběma směry, aby nedošlo k poškození radiací. Dokonce, i 
když jsou panely zařízení chráněny olověnými deskami a zůstávají v provozu během průchodu radiačního pásu, 
shoří. Všechny sondy, které posíláte zkoumat sluneční soustavu a povrch Měsíce, projdou radiačním pásem zcela 
odpojeny, aby nedošlo k přehřátí a poruše. Když odlétají, jsou opět připojeny v dostatečném odstupu od pásu. 
Vzpomínáte si na pokus vašich vědců zastavit nebo neutralizovat Van Allenův pás pomocí velké atomové 
exploze? Důsledky byly ještě horší. Pás absorboval energii z výbuchu a stal se ještě aktivnější než předtím. Pole, 
které má vlastnosti magnetického pole, nemůže být zničeno, bude aktivní, dokud se jádro planety příslušně 
nezmění. Energetické pole neovlivňují naše vesmírné lodě, protože naše silová pole zcela oddělují lodě od 
jakýchkoli dopadů vnějšího prostředí. Pamatujete si, když jsem řekl, že jste byli přepraveni na Zemi, abyste se 
mohli znovu a znovu narodit, až do potřebné úrovně vývoje? Taková silová pole se vytvářejí na planetách s 
funkcí izolace, která brání výstupu, až do správného času. Nic se neděje náhodou, vše je pečlivě naplánováno. 
Taková silová pole neexistují na neobývaných planetách, protože odtud nemůže vyjít nic, co by mohlo mít 
nepříznivý účinek nebo představovat hrozbu pro plánovanou rovnováhu. To je jako bariéra pro děti, která jim 
neumožňuje překročit hranice a ublížit. Pásmo Van Allena se rozptýlí, když planeta dosáhne správného bodu, 
tedy když zůstanou pouze bytosti "první úrovně". Na konci letošního roku se planeta přesune na první úroveň, 
ale až když všichni lidé s nulovou úrovní opustí planetu přirozeným způsobem, energetický pás se zcela rozptýlí. 
Nejste vězeňská planeta, ale prostě nápravná planeta, kde každý má příležitost dosáhnout potřebného rozvoje a 
vědomí pro harmonickou socializaci s jinými komunitami. V tomto hektickém období sociálních změn a změn 
životního prostředí se pokuste najít tvůrce uvnitř každého z vás. Žádná kniha ani doktrína vám pomůže objevit 
vaši duši lépe než to, co cítíte sami, uvnitř svého vlastního vědomí. Každá duše může být laskavá, nebo špatná: 
buddhista, křesťan, žid, shinto, muslim, hind. Náboženství neříká absolutně nic o tom, kdo je dobrý a kdo je 
špatný. V nové fázi vývoje nezáleží na kolektivním vědomí, ale pouze na individuálním. Nebuďte lhostejní vůči 
ostatním, přemýšlejte, jako by byly vaše děti, bratr. Nemyslete si na rozdíly v dialektech nebo jazycích, ruka na 
znamení míru je znamením pro všechny, kteří chtějí mír. Nedovolte, aby za vás někdo rozhodoval.  
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Q – Aktuální situace? 

A – Systém Nibiru projde podél oběžné dráhy Jupitera. Tlak v jádru planety se zvyšuje a období velkých 
tektonických událostí se rychle blíží. Nejlepší je sledovat chování sondy na Sibiři, která se nachází v podzemí v 
kráteru Patom. Když se začne pohybovat směrem ke středu planety, může dojít k silným slunečním zářením a 
některé z těchto emisí se dostanou na planetu. Dopady budou nejen na Zemi, ale budou hrát roli i ve vývoji 
jiných planet systému. V tuto chvíli bylo provedeno vše, co bylo možné, abychom zmírnili dopady událostí, ale 
přijde konečné nastavení nového období. 

Q – Sondy NASA (30.8.2012) sledující radiaci?  

A – Tyto sondy nejsou to, co se říká. iNASA zná Van Allenův pás dobře, protože má přístup k údajům reptiliánů za 
posledních 10 let. Tyto sondy jsou navrženy tak, aby monitorovaly pohyb kosmické lodi a otevřely portály s 
využitím některých vlastností radiačního pásu. Radiační pás má dvě různé úrovně: jeden je mrak protonů, druhý 
elektronů. Působí jako obrovský kondenzátor využívající obrovský rozdíl mezi jejich potenciálem. Pokud prochází 
kosmická loď chráněná silovým polem, pole lodi obsahuje mírně kladný náboj (nebo naopak) a při překročení 
zóny se náboje z povrchu silového pole vybíjí a vytváří tak bod vysokého tlaku, který lze až minutu pozorovat. 
Brána gravitačního tunelu po průchodu lodí může zůstat otevřená po dobu několika hodin, narušením 
radiačního pásu může být snadno detekovatelná. Chtěli by monitorovat pohyb na planetu a odtud. 

 

Q – Armáda USA? 

A – Podle zprávy Plejáďanů se země severní Ameriky a Evropy stanou v nadcházejících měsících epicentrem 
hlavní vojenské operace shromažďující a kontrolující obyvatelstvo. Neznamená to vojenské operace, ale mohou 
vést k mnoha ztrátám. Podle zprávy mají v úmyslu zavést vojenský režim a ekonomika se zhroutí. Rozdělení 
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přírodních zdrojů na Blízkém východě se uskuteční postupně, jakmile bude otevřeně prohlášena válka. Využijí 
zvýšenou tektonickou aktivitu k zavedení nezbytných opatření pro omezení populace a realizaci svých plánů.  
Ne, nemáme právo zasahovat do jednání vašich společností, dokud nebude oficiálně uznaná rasa zastupující vaši 

planetu. Buďte připraveni.  

Q – 2012 a konec éry? 

A – Nemyslete si, že se všechno stane v posledních měsících roku 2012. Sled událostí bude pokračovat 
přinejmenším v příštích dvou letech. Budete muset maximalizovat vaše chápání významu lidskosti. Vaše přežití 
nestojí za cenu života těch nejslabších. Je ušlechtilé chránit rodinu, nebo bojovat za přežití vaší společnosti, ale 
musíte mít otevřené dveře všem, kteří budou potřebovat útočiště a pomoc. Vetřelci nejsou nikde ve vesmíru 
vítáni; proto boj utlačovaného proti agresoru nezpůsobí zhoršení vaší aury a snížení úrovně frekvence. Boj 
tvůrců s dobrými úmysly proti agresorům, kteří chtějí využít moc, je ve třetím dimenzionálním vesmíru věčný. 
Pouze rozvoj a přístup k pokročilejším technologiím umožňují bytostem s dobrými úmysly dosáhnout lepšího 
postavení vůči bojujícím společnostem. V souladu s vyhláškami Galaktického společenství nebude člověku a 
reptiliánům žijícím na Marsu dovoleno zasahovat na planetě Zemi během společenského zotavení v 
nadcházejících letech, takže plány logistickou podporu elit na Zemi budou zničeny. Zlo může být proměněno 
v dobro, vše může záviset na jednoduché změně ve vztazích a správné volbě vůdců. Vaše společnost se 
stávajícími elitami je příkladem zaostávajících společností, které ve vesmíru stále existují. Elity jsou 
utlačovatelem, kterého se semknutá společnost dokáže zbavit. Proto se vás vaše elity snaží udržet 
v nevědomosti a sami udržovat si náskok. Když se všechno změní, jejich technologie budou okamžitě zastaralé. 
Probuďte se. Nesnažte se chránit represivní elity, které mohou zpozdit váš osobní vývoj o tisíce let (na jiných 
"nápravných" planetách). Přestaňte se mlátit a vzdělávejte se.  
Pro ty blázny, kteří se na činnostech proti svým vrstevníkům podíleli, je připravováno osobní peklo - návrat k 
rozvoji před 1000 lety. Chaos je utrpení, ale ti, kteří ho projdou s triumfem, budou sklízet odměny a už nikdy jím 
nebudou muset projít. Láska, porozumění a soucit pro souseda budou mít maximální váhu v tomto finále. 
Přemýšlejte o tom. Bude to vaše poslední zkouška dospělosti a nenechte si zabránit stát se vynikajícím 
absolventem. 
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Q – Bosenské pyramidy? 

A –Pyramidy v Bosně byly postaveny civilizací Saxas před 12.200 lety. Saxas obsadili území od nynějšího Turecka 
až po Rakousko. Pyramidy postavili s pomocí svých učitelů, rasy Atonian z Andromedy. Pyramidy vyráběli energii 
a zajišťovali přímou komunikaci mezi oběma planetami. Pyramidy v Egyptě, mayské, aztécké a mnoho asijských 
mají "rezonanční komory" zcela zničeny, ale existují i ty, které jsou dosud plně funkční a budou i nadále pracovat 
tisíce let, pokud nebudou upraveny. Způsoby využití této energie závisí na oprávněných příjemcích, které 
nemáte, protože byly přeneseni na jiné planety vyšší úrovně. Mistr distribuce energie Nikola Tesla zpracoval 
návrhy přijímačů pro sestavení globální distribuční sítě pro volnou energii, ale vaše elity se rozhodly skrýt tyto 
projekty v archivech a zvolily placenou výrobu energie. Byla nalezena jen část obrovského přijímače té doby. Pro 
sestavení celého bloku přijímače není dostatek ztracených částí. Několik částí velkého přijímače, který byl v té 
době v provozu v Číně, se nazývá ‚Dropa stones‘.  
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Tento systém výroby čisté energie používali všechny civilizace, které se tu rozvíjely na regionální úrovni, a po 
dosažení první úrovně byly transportovány jinam. Když byla planeta oficiálně přeměněna na "nápravnou", začali 
jste svůj vývoj bez přítomnosti "učitelů", abyste se mohli samostatně rozvíjet a prokázat svou životaschopnost 
jako možné nové rasy planety, nebo se zničit na vaši plnou a výlučnou odpovědnost. Naštěstí v důsledku tohoto 
procesu seberozvoje se vyvinulo množství tvorů připravených k přechodu na první úroveň, což učiní tuto kolonii 
životaschopnou svým vlastním přičiněním. Celkem bylo na planetě více než 80 pyramid, mnoho z nich bylo 
zničeno, jiné byly pohřbeny tektonickými pohyby, některé se ponořili do oceánů, někteří jsou skryté pod ledem, 
ale mnohé z nich stále zůstávají nedotčeny člověkem. Otevření pyramid při hledání pokladů může zničit skutečný 
poklad, který vám pyramidy mohou nabídnout, neomezené množství energie. S přijímači Tesla byste všichni 
mohli využít volnou energii pyramid, které jsou na vaší planetě stále v provozu.  
 
CB mi poskytl několik vašich apokalyptických filmů. Oceňujeme váš smysl pro humor zejména ve scéně filmu 
‚Paul‘, kde pojídá oživeného ptáka. Tohle by se v žádné rase Greys nikdy nestalo. Podoba s Greys je úžasná, i 
mentální schopnosti některým rasám odpovídají. V případě filmu ‚2012‘ chápou, že někteří z vás jsou si vědomi 
možné budoucnosti.  

Q – Aktuální stav? 

A – Zprávy můžete najít všude. Hlídejte si vládu. Může se stát, že na velké námořní základně v jižní Kalifornii 
doslova nebude jediná kotva. Yellowstone a Kanárské ostrovy se snaží držet tlak, dejte si pozor na změnu barvy 
vody a jiné zvláštnosti. Můžete najít dokonce nové druhy ve vašich oceánech a lesích, podivné druhy zvířat a 
humanoidů, které pravděpodobně nebudou součástí vaší fauny v budoucnosti kolonie 1, ale mohou být součástí 
dokončovaných výzkumů jiných ras, protože se planeta ještě nepovažuje za oficiálního člena Společenství.  

Až budete mít přístup k datům Galaktického společenství, zjistíte, co vše se stalo na planetě, potkáte lidské 
kmeny, které zde žili dříve, uvidíte bitvy mezi rasami humanoidů a nehumanoidů, které se zde odehrály kvůli 
kontrole planety, zjistíte, jak se planeta měnila.  

Jste jedna z mých nejoblíbenějších planet. V galaxiích, o kterých vím, je 
stěží planeta, na níž došlo k takovým událostem jako na Zemi. Proto je tato 
kolonie tak zvláštní, proto sem přichází mnoho ras, aby to zažily. Jste jeden 
z úspěšnějších projektů komunity Galactica, a již dlouhou dobou jste 
měřítkem plánování v jiných hvězdných systémech používaných pro vývoj 
humanoidních kolonií. Jinými slovy to, co se jinde musí tvořit uměle, je tu 
vytvořeno přirozeně. To je neocenitelné, protože pokud se něco stane, 
planeta se obnoví sama bez jakéhokoli zásahu. Je to planeta s vlastním 
životem. 
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Q – Zničení reptiliánské základny v Pacifiku? 

A – Jak jsem již zmínil při jiných příležitostech, "námořní síly" nejsou nikým pověřeny, aby zaútočily na základnu 
kdekoli. Kosmická servisní loď, jako je ta naše, nebo jakákoliv osamocená loď Arcturianů, by mohla zničit celou 
flotilu vašich, aniž by utrpěla jediné škrábnutí. Vaše vlády to ví, protože po vypuštění jsou jejich rakety 
neutralizovány. Dokonce, i kdyby jedna z vašich atomových raket zasáhla jednu z našich kosmických lodí, 
nezničilo by to ani barvu. Během několika minut by oceánské dno bylo plné zkrouceného šrotu. Naše systémy 
útoku a obrana jsou tisíckrát rychlejší v reakci než vaše rakety a lasery. Naše silová pole jsou naprosto 
nepřekonatelná pro vaši současnou základní technologii. Tohle je nejhorší dezinformační příběh, který mohli 
vymyslet. Ti, kdo mu věří, budou těmi, kteří budou až do konce manipulováni. Pokud se na této frašce podílí 
reptiliánská kosmická loď, můžete si být jisti, že přijde i o povolení na Mars, ale Reptiliáni jsou mnohem chytřejší, 
než si myslíte. Nikdy by neporušili kvůli vašim elitám rozhodnutí CG. Může jít o holografické divadlo, nebo drony 
vaší vlády. 
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Q – Dokáže naše vláda postavit reptiliánské lodě? 

A – Vaše vlády hodně pracují na projektech reengineeringu ukořistěných a havarovaných lodí. Po dohodě 
s reptiliány trochu uspěly. Víme, že vaše vlády mají nějakou antigravitační technologii, ale potřebují kontrolní 
systémy, které jsou mnohem pokročilejší než vaše tzv. "superpočítače". Všechna stavba lodí je založena na 
molekulárním programování. Kvantové molekulární inženýrství je stále příliš daleko na schopnosti vaší vědy v 
současné fázi. Neexistuje žádný užitek ze zařízení proti gravitaci, pokud jej instalujete na letoun postavený podle 
vaší technologie, nebude mít žádný užitek - manévrovatelnost, rychlost, setrvačnost a tak dále ... není možné 
toto zařízení přizpůsobit jiným funkcím, snad pro zvedání těžkých břemen. Jako kdyby staří Římané vzali motor z 
vrtulníku a pokusili se jej nainstalovat na žebřiňák, to prostě není logické. Plejáďané viděli letadla, která cestují 
pomocí gravitace, ale jsou závislé na turbínách, aby dosáhli rychlosti a manévrovatelnosti, což znamená, že tato 
zařízení jsou konvenční a mají vztlak. S vaší technologií není možné re-inženýrovat mezihvězdnou kosmickou loď.  

- Přátelé, sledujte své Slunce, několik lodí Krulianů a dalších ho monitoruje, ale bez záměru zasáhnout, protože 
tyto změny jsou nezbytné pro upgrade celého systému. Zásahy do akcí Země zpomalí přirozený vývoj dalších 
planet, které patří do systému. Pokusy minimalizovat důsledky pro tuto kolonii budou prováděny lokálně, aby 
nedošlo k narušení změn v systému. Objednávka, která nám byla dána: za každou cenu zajistit přežití této 
kolonie. Proto, když přijde čas na rozhodující akce, všichni přeživší se mohou spolehnout na naši přímou pomoc 
bez ohledu na etnickou skupinu. Co když budete muset strávit celý rok v provizorních podmínkách? Je lepší 
zůstat venku a hladovět, snažit se přežít, než se dostat do státního utečeneckého tábora. Plány s těmito místy 
jsou velmi zlověstné. Nevěřte falešným slibům.  

Všichni ti, kdo se budou muset setkat s modrými entitami, se sem opět vrátí jako noví kolonizátoři planety. 
Připravte se, abyste se vrátili a pokračovali v nové společnosti s aktualizovanou DNA.  
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Q – Smysl života a evoluce? 

A – Za desítky tisíc let vás bude zajímat stejná otázka, ale možná budete lépe chápat možné odpovědi. V limitech 
našeho současného vesmíru mohu trochu rozsvítit. Jednoho dne budete součástí stvoření, vytvářet nové kolonie 
od primitivních bytostí, předávat svou DNA, aby i oni měli možnost se rozvíjet. Budete je vést. Rasy od úrovně 6 
vytváří kolonie, aby se podíleli na vývoji našeho vesmíru, který opustíme pouze po dokončení všech 
požadovaných cyklů, včetně cyklů jako tvůrce světů. Budete také inkubátory jiných planet ve vaší a jiných 
vzdálených galaxiích. Lidská rasy pozemšťanů se rozšíří po celém vesmíru s jinými rasami zasetými jinými 
kulturami. Vnímání božskosti závisí na stavu kanonizace pozorovatele. Nižší rasa, které se dostane znalostí, 
vedení a křížení s bytostmi z hvězd se bude snažit žít podle obdržených zásad. Společnostem do úrovně 3 není 
dovoleno vytvářet hybridní humanoidní rasy bez dozoru jejich mentora. Kontrola má udržet změny generované 
několika generacemi v kontrolovaných prostředí. Všechna DNA po hybridizaci musí odpovídat požadavkům 
komunity Galaktika. Dříve jakákoli rasa vytvářela kolonie křížené s domorodými druhy a vytvářela otroky, dělníky 
a sluhy. Nebyla žádná kontrola, bylo vytvořeno mnoho zlých ras. Před regulací mnoho náhodně vytvořených ras 
nefungovalo moc dobře, byly nestabilní a vytvářeli se genetické abnormality, občas s pokročilými vlastnostmi, 
ale s odchylkami osobnosti a chování. Nyní by měl být nejpokročilejšími společnostmi analyzován a prověřen 
jakýkoli humanoidní hybrid, který je vytvořen pro novou kolonizaci. Jedná se o systém, který v případě Země 
fungoval velmi harmonicky. Pro mnoho ras to byla poslední možnost, aby se pokusili o izolovaný vývoj. Přirozený 
proces filtrování znamenal, že společnost projde většími problémy, než většina ostatních společností. Proto si 
všichni, kteří procházejí, zaslouží uznání jako nová rasa. 

Reptiliáni nejsou humanoidi a všechny pokusy o hybridizaci mezi nimi a humanoidy nefungují. Zkouší to dál, 
protože jejich velkou touhou je vytvořit společnost, která bude moci být považována za humanoidní a podílet se 
humanoidní kolonizaci vesmíru. Je to nepravděpodobné, ale doufejme, že se tak jednou stane, protože touha 
být humanoidem je chvályhodná. Neexistuje rasa plazů žijících zde od doby dinosaurů. Neexistuje žádná rasa 
inteligentních reptiliánů, kteří by se vyvíjeli lokálně s touto humanoidní kolonií, pouze reptiliáni, kteří přišli 
v kosmických lodích.  
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Stále máte velmi malebné představy o spojení dimenzí bez pochopení, že jde jen o další pozorovací body. Brzy si 
uvědomíte, že ve třetí dimenzi je toho hodně co dělat, že jakýkoli detail čtvrtého rozměru je zcela irelevantní a 
bez jakéhokoli praktického použití, protože to není stejná realita, jakou žijeme zde v našem řídce osídleném 
vesmíru. Důležitý princip, čím více bude obydlený náš vesmír, tím bude rychlejší vývoj všech jako celku. Období 
na každé úrovni se zkrátí. Strávit čas na úrovni 4 je mnohem lepší, než na úrovni 1. Existují společnosti, které 
jsou 20.000 let kvůli problémům s jejich vlastní doktrínou na úrovni 1. Až budete schopni pochopit vše, čím 
musíte projít na úroveň 9, budete schopni pochopit význam všeho, o čem jsem za ty dva roky mluvil.  

Aktuálně je schopno změnit frekvence spolu s planetou asi 20% populace. Pro 32% jsou v podzemí připraveny 
chráněné přístřešky. Přístřešky přijmou každého. Na inkarnaci na novou Zemi čekají tisíce na úrovni 1. Jsou to 
duše jiných ras, které se budou podílet na vývoji této nové společnosti jako pozemšťané. Všichni jsme bratři. 
Úkryty jsou dokončeny. CB nám pomohl s tím, co by měly mít úkryty k ubytování určitých etnických skupin, aby 
to nezpůsobovalo velký šok s různými stravovacími návyky a zvyky. Mnoho našich zpráv doplnilo zprávy 
Plejáďanů, kteří žijí mezi vámi.  

Operační základny jsou jinou záležitostí než úkryty; úkryty nemají žádnou souvislost s žádnou operací. Mnoho 
základen je již zapečetěno, některé budou mít udržovací posádku. Pouze velká "základna Antarktidy" bude 
aktivní pro jakoukoli podporu kosmických lodí. 

Zprávy od Plejáďanů o konkrétních operačních plánech jsou záležitostí mezi nimi a CG, když nějaká akce má 
obecný charakter a zahrnuje všechny zúčastněné flotily, mohu předem předvídat problémy. Plejáďané budou 
zodpovědní za dekontaminaci jaderných elektráren, kdyby se věci dostaly do kritického stavu. Budou se snažit 
nejen pomoci vašim vládám, ale lidem a ochraně volně žijících živočichů, které zůstanou na planetě. 

Probíhá posun pólů. S rostoucím přiblížením bude odklonění osy planety sledovat "směr výsledného vektoru" 
toku energie přijaté z gravitačního středu galaxie, proti setrvačnosti rotující hmoty planety. Pro velké emise 
protonů z vašeho slunce může dojít ke zrychlení na několik dní, protože se deformuje magnetické pole takovým 
způsobem, že nutí jádro otáčet se v kapalném magmatu. Jádro, které je těžké, má určitou gyroskopickou rotaci; 
snaží se udržet původní relativní pozici kvůli velké inerciální hmotě, ale nemůže držet krok proti mnohem silnější 
gravitační síle. Může se to stát kdykoliv. Problémem je okamžité uvolnění vnitřního tlaku na planetě a nikoli 
klesání osy. Deklinace magnetické osy není problém s výjimkou satelitů a navigace. Problémem je migrace 
geografických pólů na novou pozici rotační osy vůči Slunci, ale tato změna bude pomalejší. Vše, co se stane, je 
plánováno zákony přírody a vesmíru.  

Velké rozdíly v etnikách na vaší planetě jsou výsledkem mnoha skupin z různých úrovní vědomí, které sem byly 
nasměrovány. Velký mix pokročilých i velmi nevědomých skupin s odchylkami osobnosti a zlomyslností 
způsobený chorobou v prostředí s přitažlivým životním prostředím. Čím laskavější život rasy, tím větší šance se 
znovu nenarodit na planetě s tak velkou sociální nerovností. Odpovědnost vůči znevýhodněným etnickým 
skupinám by se měla stát prioritou pokusu o stabilizaci aury planety. Komfort by měl být přímo spojen se 
svědomím. Pokud se někdo narodil v dobrém prostředí a žil nezodpovědně, užíval si svého současného 
postavení a prosperity, bez ohledu na rovnost, která má malou šanci zůstat v příštích inkarnacích zdravý a 
bohatý, aby si uvědomil chyby. Toto není trest, ale pochybení, které sis sám vytvořil. Čím lépe se jako humanoid 
narodíte, tím větší je vaše odpovědnost vůči méně šťastným. Bohatství, krása, atletismus, zdraví jsou zkoušky 
důležitější, než si uvědomujete. Mnozí lidé selhávají, když dosáhnou těchto bodů, mnozí ztrácejí mnohé 
inkarnace, než vyvinou rovnováhu vědomí potřebnou k tomu, aby si uvědomili, co je správné a co je nadbytečné. 
Můžete vidět lidi, kteří žijí déle, v oblastech, kde jejich jídlo neobsahuje konzervační látky a jedy, které zvyšují 
zisky průmyslu. Ti, kteří se mají dobře, vždy chtějí víc. Mnozí podporují chudobu a nevědomost svých lidí, aby 
udrželi kontrolu a moc. Na úrovni společnosti 1 tyto nesrovnalosti postupně přestanou existovat a vědomí začne 
ovládat společenský vývoj a bude mít obrovský respekt k vašim přátelům, dokonce i k nejponíženějším. Lidská 
práva by neměla být psána na papíře, musí se narodit ve svědomí každého z vás a být součástí třetího oka, které 
pozoruje a integruje vaši duši do vesmíru, který bude na dosah ruky. 

Pokud rozbijete obrovský křišťál na prach, pod mikroskopem i ten nejmenší kousek bude miniatura krystalu. 
Dokonce i menší části budou mít stejné piezoelektrické vlastnosti, jako velký - ve správném poměru výkonu. 
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Máme stejné vlastnosti jako náš tvůrce, jen menší. Čím víc se sjednotíme, tím větší je krystal, který vytvoříme 
společně. 
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Přátelé, mám zprávy, že v závislosti na analýze Galaktického společenství a upřesnění faktů, může být změna 
stávajícího průběhu událostí. Frakci elit, která nesouhlasí s plány na eliminaci většiny obyvatelstva se, podařilo 
kontaktovat vedení flotily Plejáďanů a snaží se najít další řešení pro planetu. Nyní se pokoušejí podepsat s 
Galaktickým společenstvím řadu dohod. Dokonce, i když jsou dohody podepsány a plány další frakce elit jsou 
neutralizovány, stále nepředstavují vůdce planety; budou považováni za součást populace. Jakákoli sociální 
reorganizace, která vstoupí v platnost na planetě po implementaci nového kontextu, bude zaslána k přímému 
schválení radě komunity Galactica. Požadují přímý zásah komunity Galactica na kontrolu očekávaných přírodních 
katastrof, kontrolu velkých slunečních emisí, které se mají stát vstupem systému Nibiru, kontrolu vnitřního tlaku 
na planetě, který může způsobit obrovskou katastrofu, minimalizaci klimatických účinků vyvolaných obrácením 
pólů kvůli přechodu galaktické hemisféry a neutralizaci vojenských akcí "opoziční frakce". Za tímto účelem 
poskytnou podrobné plány všech plánovaných akcí a všechny úložiště a tajné laboratoře, patřících do globální 
organizace elit. Rada komunity Galaktica prozkoumá veškeré podrobnosti týkající se této žádosti, aby mohla 
rozhodnout. Takové rozhodnutí může představovat pro Galaktickou komunitu velkou práci při správě této 
kolonie, neboť se jedná o zasahování do přírodních událostí, které měly odfiltrovat novou kolonii. Filtrování 
znamenalo přemístění všech tvůrců "nulové úrovně" do nových míst po jejich přirozené smrti. Bude velmi 
obtížné poskytnout stanovisko rady komunity Galaktika, jelikož prakticky není čas. Neměli byste se na to 
spoléhat. Vaše elity příliš dlouho váhaly, než požádaly o pomoc. Osobně si myslím, že Galaktické společenství 
nebude chtít převzít odpovědnost za změnu přirozeného průběhu událostí, protože vy museli převzít kontrolu 
nad kolonií kvůli nedostatku správných vůdců během tohoto přechodu. Zkuste si představit, co se může stát, 
když cizinci začnou komunikovat s různými etnickými skupinami. Z tohoto důvodu se mi zdá, že na plánování 
globálních akcí tohoto rozsahu není příliš času. Ale protože Galaktické společenství má neomezené zdroje, může 
se stát cokoli. Každá z možností, bude to pro celou tuto kolonii pozemšťanů velkou změnou. Buďte připraveni 
nám v tomto procesu pomoc, pokud se tak stane. Budeme potřebovat všechny možné dobrovolníky, kteří nám 
pomohou komunikovat se sedmi miliardami lidí. Seznam souřadnic, který jsem dostal od konstrukční kanceláře, 
se skládá z 250 lidí, ale v této skvělé misi potřebujeme mnohem více pomocníků. 
 

Q – Kometa 2012S1 a Nibiru? 

A – Opravdu je to kometa. Bude interagovat se systémem jako jakákoli velká kometa nebo bludná planeta. Je 
velmi jasná díky přirozenému procesu studené fúze, jako u sluncí Síria, Rigelu a mnoha dalších. Studená fúze je 
zcela odlišná od světelných emisí Slunce, které jsou způsobeny atomovou reakcí. Velkých světel se nebojte. Před 
průchodem systému Nibiru by se mohlo stát mnoho věcí. Budu vás informovat. 

Q – Homosexualita? 

A - Homosexualita není choroba. Je to stav mysli, který může způsobit mnoho detailů. Často je to zkušenost z 
předchozí inkarnace nebo v raného dětství, kdy byly traumata vtištěny do subjektivní paměti. Války, kde se muži 
měli povinnost účastnit, zneužívání, dominantní a násilní partneři, problémy mezi rodiči, obavy ze selhání při 
sexu. Mnoho faktorů může ovlivnit nastavení. Jakmile se jednotlivec ztotožní se svou identitou na základě vlastní 
zkušenosti, stav mysli bude vyhovovat. Homosexualita může být také forma sebevyjádření. Někdo může 
potřebovat tuto zkušenost, aby se lépe poznal. Jakákoli fyzická zkušenost, která je výsledkem touhy se učit, je 
nejlepší cesta, jak se přizpůsobit sobě samému. Každý jedinec má své vlastní charakteristiky, zděděné či získané, 
každý řeší podle své vlastní vůle. Je důležité, aby každý mohl být chápán, respektován a milován, se svými 
odlišnými potřebami, čímž se stanete společností svobodných bytostí. Samozřejmě, ve společnostech úrovně 1 
tyto sociální problémy zaniknou, nebudou žádné příčiny, nebudou existovat následky. 

Q – Manželství ve vesmíru? 



129 
 

A - Všichni humanoidi začali své kolonie stejným způsobem. Reprodukce je forma charakteristická pro všechny. 
Manželství je vynálezem vaší planety, ale život ve dvojicích je téměř konstantní i pro jiné humanoidní rasy. 
Pokud se rozhodnete žít společně pro potěšení, oznámíte to rodinám a sobě navzájem. Žádné další právní 
komplikace, jako ty, které ukládá vaše společnost. Mám na mé planetě dívku, ale stále ještě spolu nežijeme, 
kvůli mé neustálé nepřítomnosti. Možná jednou. 

Ano, všechny starobylé stavby, chrámy, jeskyně, pyramidy, monolity atd. byly dary dané týmy astronautů vaším 
civilizacím v minulosti.  

Q – Vimany? 

A - Vimany nazýváte malé dopravní prostředky, které byly prezentovány šiřitelům životní filozofie některých 
kmenů. Tyto Vimany byly molekulárně upraveny na dotek obdarovaného. Nefungují s nikým jiným. Po smrti 
majitelů přestali být funkční a zůstali v jeskyních nebo hrobech. Jedná se o jednotky s technologií, která může 
mít špatné následky, pokud je demontuje personál bez potřebné kvalifikace. Na planetě najdete stopy mnoha 
cizích technologií. V Rusku existují zbraně s obranným energetickým paprskem pohřbené po staletí. Demontáž 
nekvalifikovaným personálem může způsobit vážné důsledky pro celý region. 

Q – Humanoidi? 

A - Potomci plazů a hmyzu jsou zcela odlišní od humanoidů, nejen fyzicky. Jejich duše se také rozvíjejí ve čtvrté 
dimenzi a inkarnují na planety ve třetí, ale vývoj je jiný. Nemají stejný druh pocitů, jejich priority jsou odlišné. 
Potomkům hmyzu trvá téměř desetkrát déle, než dosáhnou úrovní frekvence jako humanoidi. Reptiliánům, 
pokud nepočítáme prvotní instinkty náklonosti a rodiny, to také trvá až sedmkrát déle. Z těchto důvodů chtějí 
schopnosti pocitů humanoidů, aby se zvýšila rychlost jejich rozvoje. Až se společnosti této rasy po dosažení 
úrovně 10 třetí dimenze přesunou do čtvrté, spolu s humanoidními, nebudou žádné další rozdíly. Problémem je, 
že přestože jsou humanoidi nedokonalí - děláme hodně chyb, abychom se něco naučili, jsme příliš hrdí na to, 
abychom přiznali naše chyby, a z hlediska kultury jsme velmi heterogenní, máme pocity, které se vyvíjejí a 
vytváří efektivnější interakci mezi našimi koloniemi celým vesmírem. To je obecně charakteristika savců, nejen 
humanoidů. Aktivovali jsme náš mozek a můžeme myslet, filozofovat a rozvíjíme technologie, zatímco zbytek 
zvířat ne. Primární instinkty jsou přítomny u všech teplokrevných savců, pes může adoptovat kotě jako svého 
potomka, studenokrevný aligátor nikdy neadoptuje želvu, ale bude mít dobrou svačinu. 
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Q – Objekty u Popokatepetlu? 

 

A – Jedná se o sondu Arcturianů pro kontrolu tlaku. Pracuje s kotlem v blízkosti povrchu. Sondy mají délku od 1 
km a více. Jsou umístěny ve všech velkých kotlích, které vybuchují, pokud by se komunita Galaktika rozhodla pro 
zásah. Tyto sondy budou v pohotovostním režimu, pokud by se rada rozhodla zasáhnout a minimalizovat 
tektonické procesy. Podobné sondy již zasahovaly na Kanárských ostrovech a dalších supervulkánech. Sonda byla 
natočena kvůli chybě v logistice nějaké posádky Arcturianů. Zpravidla je spouští během erupcí ve velkých 
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oblacích kouře, kdy nejdou pozorovat. Tektonické pohyby se v posledních týdnech začínají zvětšovat a s tím 
stoupá i sopečná aktivita. Pokud tlak přesáhne setrvačnost desek, začnou se pohybovat. Zastaví se až po 
stabilizaci celého tlaku v novém nastavení. Minimalizovat účinky a poskytnout více času k evakuaci dokáže pouze 
arkturianská technologie, v případě, že komunita Galactica převezme odpovědnost za planetu v tomto období 
změn.  

Co se týká Slunce, mnoho lodí Krulian monitoruje jeho chování, ale jak jsem dříve vysvětloval, nemohou příliš 
zasahovat, protože toto chování Slunce po přechodu na opačnou galaktickou hemisféru je nezbytné pro fyzické 
a klimatické změny na všech planetách této sluneční soustavy, nejen na Zemi. Zasahovat ve prospěch Země by 
znemožnilo následné události související s evolucí dalších planet. 

Q – Proč klesá zalednění severního pólu a stoupá u jižního? 

A - Typická reakce nestability způsobená umělým rozmrazováním vašeho severního regionu tím, že vaše vlády 
generují příliš mnoho vlhkosti způsobující silné bouře s povodněmi v určitých oblastech a obrovských hurikánů 
v jiných výměnou obrovského množství páry s různými teplotami. Všechna uměle nahromaděná pára ve vaší 
atmosféře vytváří vysokým objem kondenzace par v chladných oblastech planety, což je případ Antarktidy. 
Pokud necháte mrazničku několik dní v kuchyni otevřenou, bude zaledněná kondenzovanou vlhkostí). Antarktida 

je otevřený mrazák planety. 

Vzhledem k množství otázek k tomuto 
tématu bude vytvořeno samostatné 
video. 

 

 

Q – Dávný atomový výbuch v Indii – kostry s vysokou úrovní radiace? 

A – Na této planetě probíhalo mnoho dávných bitev. Asi od doby před 600 000 lety zde bylo alespoň 20 bitev o 
kontrolu planety Země mezi různými rasami. Ve všech těchto starověkých bitvách byly použity rakety s 
atomovou energií. Atomové zbraně byly zničeny po nahrazení těchto zbraní vysokoenergetickými paprsky podle 
konsensu komunity Galactica. Naše komunita Galactica je jedna z nejnovějších ve vesmíru. Tuto část vesmíru 
tehdy považovali za divokou oblast. Probíhalo zde velké koloniální osídlení. DNA přišla od společnosti Apaam 



131 
 

z planety Skanda v Plejádách, která je také planetou s obrovskými zásobami vody. Když nová kolonie nazývaná 
Rama byla ve svém rozkvětu, zhruba před 12 000 lety, přišla velká invaze obojživelných reptiliánů z planety 
obíhající Sirius B, kteří si chtěli nárokovat celý region. Tito reptiliáni používali tento region jako loveckou rezervu 
po dobu více než 500 000 let, kdy zde nebylo žádné osídlení humanoidů. Atonian z Andromedy, kteří se zde 
starali o jejich vlastní kolonii, odhalily plavidlo reptiliánů a oznámili to Apaami, kteří přišli kolonii bránit. Velká 
reptiliánská mateřská loď vypálila atomové zbraně a zničila téměř celou kolonii. Během bitvy několik lodí 
Atonian, které byly na planetě, posílilo Apaamů a společně vypudily reptiliány zpět na Sirius B. Několik lodí 
Apaamů a reptiliánů bylo poškozeno a explodovalo, čímž přidali k destrukci regionu. Po bitvě mnoho oblastí 
uzemňovali pro snížení radiace a všechny části kosmických lodí byly odstraněny. Zbytky kolonie, které se uchýlily 
do podzemních labyrintů, se pak přestěhovaly z oblasti a založily další město. S trochou vytrvalosti vaši 
archeologové najdou části těchto lodí a mnoho pochovaných těl reptiliánů.  

 

Q – Jak lze ‚bezpečně‘ a rychle odhalit UFO pozemšťanům? 

A – Bylo podniknuto mnoho kroků, aby se předešlo dalším problémům v případě kontaktu. Podle seznamu, který 
nedávno předal CB (pozn. překladatele: CB = Captain Bill = autor videa ), má naše flotila nyní 520 dobrovolníků a 
více než 200 přátel a příbuzných dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomoci při přechodu. To značně zvyšuje naše 
schopnosti, protože máme výborné spojení ve společnostech, kde budeme jednat. 

http://www.mythi.com.br/Mythi_list/proposta_form.php 

Ale je možné použít i jiné techniky. Máme systémy, které dokáží výrazně snížit svalové reflexe těla v celé 
společnosti, aniž by se změnily duševní nebo intelektuální schopnosti. Přemění útočníky na posluchače, aby 
vysvětlili bytosti smysl událostí, aniž by projevovali nepřátelství vůči našemu lidu. Tato metoda se používá pouze 
tehdy, pokud neexistují jiné možné způsoby, jak pomoci. Jako udeřit topícího se, abyste ho mohli zachránit, aniž 
by vás stáhl ke dnu, když je emocionálně mimo kontrolu. Tato technika je vhodná pro lidi s dobrým zdravotním 
stavem, ale s velkým počtem lidí ve vaší společnosti, kteří trpí problémy s vysokým krevním tlakem, srdcem a 
ledvinami, se této technice budeme snažit maximálně vyhnout. Mohla by tyto problémy zhoršit.  
Další technikou je kolektivní projektování informací do podvědomí, že jsme přátelé. Vyvolá pocit 
bezpodmínečného přátelství, ale tím nebudete mít vaše vlastní zásluhy, aby vás komunita Galaktica uznala za 
nezávisle vyvinuté členy. Některé věci vyžadují zkoušky a důkazy, aby měly svou hodnotu. Po tisíce let se vaše 
vládnoucí elity pokoušely udržet lidi pod kontrolou přes podvědomí, náboženství, víru a folklór, a pokračují s 
podprahovými reklamami všude. Všechno, co je vnuceno, včetně myšlenek, hologramů, jakýchkoli 
podprahových poselství, je formou podřízenosti a nepotvrzuje to vědomí kolonie. Mnoho lidí na Zemi na to není 
připraveno, ale mnozí jsou. Tito lidé jsou potvrzením přechodu této kolonie na další úroveň mezihvězdných 
vztahů. 

Myslete na housenku… bude z ní motýl. 
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Q – Asteroid o velikosti Texasu (NASA)? 

A – Jeden planetoid obíhající systém Nibiru ve větší vzdálenosti má malé měsíce. Jeden z nich projde velmi blízko 
Zemi. Asteroid bude snadno pozorovatelný po osvícení vaším Sluncem, ale trpasličí hvězda v centru zůstává po 
většinu času temná, protože vyzařuje protony a tím blokuje sluneční spektrum. Kruliané monitorují systém, aby 
zabránili katastrofě, a chrání Měsíc. Vaše vláda se snaží touto informací manipulovat davy a připravit si agendu. 

Námořnictvo tří vašich vlád umístilo stovky tun běžných výbušnin (ne atomových) ve velkém kovovém válci na 
dno Tichého oceánu, možná plánují falešný dopad "asteroidu", aby si splnily původní plán. Komunita Galactica 
se dosud nevyjádřila k přímému zásahu, takže vaše vládnoucí elity se mohou pokoušet pokročit k dokončení 
agendy. Všechny tyto operace byly sledovány Arcturiany a zprávy byly předány radě. 
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Na příkaz CG Kruliani uvolnili sluneční emise. V reakci na gravitační nerovnováhu způsobenou systémem Nibiru v 
těsné blízkosti Země mohou nastat velké emise. Geomagnetické pole planety je velmi slabé a má malou ochranu 
během průchodu galaktické polokoule, který se dokončuje. Spolu se změnami v magnetickém poli nastane 
drastický pokles radiačního pásu, který nazýváte Van Allen. Toto silové pole se bude postupně snižovat, v 
přímém poměru ke změně frekvence planety na úroveň 1. Vaše vlády mají tyto informace a monitorují rozptyl 
silového pole dvojicí sond. Hlavním účelem energetického pásu bylo zabránit opuštění planety, ale také bránil 
určitým kosmickým energiím a určitým vlnovým délkám. Po jeho ztrátě bude klima procházet změnami, které 
jsou nezbytné pro vyvážení nové reality planety. Budete svědky změn v atmosféře, podnebí a někdy i v barvách 
vašeho nebe. Atmosférické vrstvy se přizpůsobí a ve vyšších vrstvách se vyskytne spousta kondenzace páry, aby 
se vyrovnal nedostatek radiačního pásu. Příroda se přizpůsobí této nové realitě a udrží život na planetě. Za 
několik následujících let již Země nebude reformační planetou, ale novým domovem rasy pozemšťanů, s novým 
vzhledem. Stane se toho hodně, pokud v příštích týdnech nedojde k přímému zásahu. Můžete si ale být jisti, že 
nedojde k masovému zániku. Buďte připraveni na všechno. Místní volby nemají vliv na plány skupiny, která 
kontroluje vaši ekonomiku a společnost.  

Krizový plán: 

1. Nevystavovat se na Slunci, pokud dojde k událostem 
2. Opustit velká města, pokud dojde k přerušení dodávek vody, elektřiny a přerušení telekomunikace 
3. Vyhnout se sběrným místům vlády 
4. Vyhnout se armádě (pozn. překladatele: naše armáda by snad nemuseli být takoví magoři, městskou 

policii radši odzbrojit) 
5. Opusťte jakkoli nestabilní oblasti 
6. Použijte prověřené cesty (pozn. překladatele: kolony na D1 předčí všechna očekávání, parkujte doma) 
7. Držte si zásoby 
8. Neztrácejte naději 
9. Sledujte oblohu, budeme tu cirkulovat a pomáhat 

Buďte sladěni s planetou, buďte pozorní….. Kéž je síla s vámi (pozn. překladatele: hele, oni viděli i Star Wars) 
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Přátelé, byli jsme na chvíli pryč, ale pracujeme pro vaši planetu. Planeta velmi podobná vaší, v solárním systému 
třetí velikosti v opačném kvadrantu vaší galaxie prochází podobnými problémy, jako vy. Formace má téměř 
shodné stáří a relativní pozici. Přechází na opačnou stranu, než vy. Prochází obracením osy a má v tektonických 
oblastech hodně vulkanismu. Dochází tam k pohybům velké oceánské hmoty. Naše posádka prováděla 
s arkturiánskými vědci geologický průzkum. Planeta se nazývá Zyrch a je osídlena humanoidní rasou Delfínů 
úrovně 1. Milí lidé. Komunita Galactica ověřuje, zda by jejich řešení problémů nešlo přizpůsobit Zemi. Vaše vlády 
odkládají opatření ke snížení počtu obyvatel, čekají na rozhodnutí komunity Galactica k významnému omezení 
přírodních katastrof. Pokud se rozhodne CG zasáhnout, vaše vlády ví, že nebudou mít žádnou územní kontrolu. 
Ale vaše elity se snaží udržet kontrolu nad budoucím plánováním, protože vlastní všechna ložiska nerostných 
surovin, nejúrodnější půdu, zpracovatelský průmysl atd. Elity si plánují nadále vládnout nad obyvatelstvem. 
Podceňují inteligenci a informovanost rady CG. Dělají velkou chybu. Povede to k jejich úplné  

Zarovnání je blízko. Vysoké energie procházejí tunelem s gravitačním středem vaší galaxie. Pokud se CG 
rozhodne jednat, může být účinek minimalizován pouze na úroveň povrchu planety. Planeta se do své další fáze 
restrukturalizuje přirozeně. Vše, co lze udělat, je chránit určité osídlené oblasti silovými poli, které mohou 
fungovat jako štíty. Operační základny, které existují na planetě, jsou chráněny po tisíce let. Během toku energie 
gravitačním tunelem můžete pozorovat blikání Slunce, nebo zvyšovat a snižovat jas, kvůli poklesům způsobeným 
interakcí s gravitací tunelu a gravitačními poli celého slunečního systému, které způsobují refrakci světla.  



133 
 

Můžete slyšet zvuky způsobené příchodem velkých lodí s poli neviditelnosti, které budou v některých oblastech 
připravovat přístroje. Pokud budete vnímat nízké frekvence, podívejte se na oblohu a zkuste pozorovat změny v 
oblacích nebo zkreslení zorného pole. 

Země nezmění své fyzikální a chemické složení, pouze vibrační frekvence pole planety bude resetována. Izolační 
VanAllenův pás bude vibrovat v mnohem vyšším tónu, stejně jako maják vysílající signál, že je tu suverénní 
planeta a civilizace úrovně 1. 

Lunární základny jsou velmi aktivní. Na videu je kosmická loď opouštějící základnu Sirius, která je jednou ze 22 
základen, které se vrátily k běžnému provozu. Měsíc má obrovské základny pod povrchem, když vaše vláda 
nechala explodovat jadernou raketu na měsíčním povrchu, způsobila velkou destrukci na základně 
Camelopardalis. Měsíc má tunely, které procházejí jádrem z jedné strany na druhou a propojují tři těžební 
základny Camelopardalis. Váš Měsíc není pustý. https://www.youtube.com/watch?v=9KQLOV6MO7Q 

Systém Nibiru má pod kontrolou Krulian a následky budou minimalizovány. Vaše vláda vám snad podá 
informace. Plejádská planeta Taus stále obíhá velmi blízko Slunce, aby se zabránilo gravitačním poruchám na 
jiných planetách. Měla by ale být přidělena na pevnou oběžnou dráhu, jakmile se solární systém úplně 
stabilizuje.  

Pomáhejte si navzájem, o změnách vás budu informovat. 
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Přátelé, aktualizace, jak jsem slíbil. 

Mnoho desítek vědců z vaší planety je přesouváno do nových laboratoří na Marsu. Dvě města jsou plně aktivní. 
Laboratoře všech segmentů jsou funkční. S ukončením vesmírného programu na Marsu jsou všichni pracovníci 
spojeni s iNASA přeneseni. Vaše elity chtějí, aby se vše vyvinulo na Marsu a nemuselo procházet zkoumáním CG 
zde na Zemi. Prakticky všechny zlaté rezervy na světě byly přeneseny tam také. S výjimkou rezerv Číny a Ruska. 
Vaše ekonomika cirkuluje na papírech, protože rezervy, které je zaručovali, už tu nejsou. Mnohé z vašich 
skvělých uměleckých sbírek v knihovnách a muzeích a 
váš Vatikán byly také přeneseny. Vše dnes vystavené 
jsou falzifikáty. Planetu vyprazdňují již nějakou dobu a 
teď se exodus zdrojů blíží ke konci. Proces vyčištění 
populace planety zatím nezačal, protože CG zasáhla v 
přirozených procesech víc, než očekávali. Jsou jako 

https://www.youtube.com/watch?v=9KQLOV6MO7Q
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banda sabotážníků, která sama nastoupila do záchranného člunu a předtím navrtala díry do lodi. Ale jak jsem se 
zmínil dříve, tato kolonie přežije a bude prosperovat, protože je zde mnoho přátel. 

Planeta bude pokračovat v rozpínání. Očekává se nárůst o 5% a úprava vibrací. Při adjustaci kontinentů a 
samočistícím procesu se bude eliminovat veškerý odpad vzniklý špatnými technologiemi. V budoucnu budou 
nasazeny portály na likvidaci nebezpečných materiálů generovaných novými procesy. Zásoby ropy, použité ve 
stadiu vývoje, který končí, již nejsou nutné a zmizí. Objeví se nová zvířata, nový hmyz, nové mikroorganismy 
měnící barvy vašich vod, nové chování atmosféry mnoho dalších nekompatibilních zmizí z planety. Bude to velká 
výzva pro společnosti, aby fungovaly při dobíhající restrukturalizaci. Sociální rozvoj s novými technologiemi bude 
mnohem pokročilejší.  

Mnoho z vás, v klíčových pozicích uleví svému svědomí tím, že alespoň částečně budete informovat o 
skutečnostech, i když ohrozíte svou kariéru. Věřte těmto informacím. Přichází čas změn frekvencí. Každý, kdo je 
naladěn na tyto frekvence to již cítí. Pro mě je to první příležitost něco takového zažít. 890 lodí různých ras je 
připraveno podpořit rozhodnutí komunity Galaktika. Planeta se potřebuje přirozeně přestavit, takže procesy 
tektonické a vulkanické aktivity nelze eliminovat. I po změně frekvencí bude život pokračovat s novými výzvami a 
s pomocí všech, kteří jsou ochotni dobrovolně pomáhat. Řiďte se svým vědomím a vhledem. Budete se znovu 
přizpůsobovat novým okolnostem, což bude vyžadovat čas. Proces přirozeného výběru může být rychlý, nebo 
pomalý pouze v závislosti na způsobu chování planety.  
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Přátelé, krátká, ale důležitá zpráva. Buďte připraveni zvednout své vědomí a uvědomit si veškerou pomoc, která 
se vám dostává od přátel. Komunita Galaktika se rozhodla, že plejádská planeta Taus bude použita k vyrovnání 
některých účinků. Uvidíte ji blízko Slunce a můžete si ověřit změny, které proběhnou na všech planetách 
v solárním systému. Její geomagnetické pole bude reverzovat přechod systému přes hemisféry galaxie. Některé 
planety se již posunuly, protože jejich oběžná dráha již přešla rovinu. Země se také změní, ale účinky budou 
minimalizovány, aby se zabránilo velké depopulaci. Můžete si uvědomovat stále více a více lodí v okolí planety. 
Ale žádné obavy, vše jde podle vesmírných plánů vývoje.  

Systém Nibiru projde sluneční soustavou vysokou rychlostí, daleko od Země. Jeho úkolem bude přizpůsobit 
oběžné dráhy planet, jak bylo dříve plánováno pro tuto sluneční soustavu. 

Následující 21. prosinec nebude koncem této planety, ale bude začátkem přirozeného výběru, který učiní 
planetu kolonií. Nezaměňujte "konec časů" se zničením ... není to ničení, spíše velká restrukturalizace. Nic ve 
vesmíru není zničeno, vše je restrukturalizováno, aby bylo možné pokračovat v rozvoji celého souboru. Stejně je 
to i s fyzickými těly humanoidů ve třetí dimenzi. 

Na každé úrovni, kterou společnost dosáhne, dochází k některým genetickým změnám, které zajišťují větší 
aktivaci mozku. Zastaralé počítače také měníte za nové. Dokud nepřemístíte novou technologii, budete zastaralí. 

Doufám, že jste připraveni. Proces restrukturalizace bude trvat déle než dva roky. Pokud bude během něj nutná 
vaše pomoc, budeme vás kontaktovat. Ti, kteří nepochopili naše poselství a pokyny, budou mít čas je promýšlet 
během změn a událostí těchto nových časů a mohou dospět k správným závěrům samy. Čas starého třídního 
systému se blíží ke konci, pouze ti, kteří jsou již dobře připraveni, budou schopni rozpoznat nové učitele a 
posunout se dál. Jsou to historické časy, dělejte vše, co je možné, abyste si zasloužili účast v této nové éře dobré 
vůle a solidarity se svými rovnými a s vaší planetou. A pamatujte, že toto chování není ctností, ale povinností, 
očekávanou od bytostí, které jsou připraveny začít v této nové realitě světla a znalostí. 

98 (2013) 

Q – Co nového? 

A – Měli jsme několik misí, které podporovaly jiné společnosti mimo tento systém, a bylo nemožné 
komunikovat. Na Zem jsme se vrátili tento týden. 
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Q – Kosmické lodě ve tvaru pyramidy? 

A – Jde o lodě Atonian. Soustřeďují energii v určitých bodech a měří reakce tektonického chování. Planeta 
dosahuje limitů snesitelného tlaku současného vnitřního objemu a jeho ochlazené kůry. Nárůst o 5% průměru 
planety může začít řetězem událostí kdykoliv. Buďte připraveni na tektonické pohyby. Regionální rada bude 
zcela aktivovaná krátce po těchto událostech. Všichni dobrovolníci budou mít možnost spolupracovat na 
implementaci pravidel. My budeme příští měsíc u jakési kosmické události, ale Plejáďané budou připraveni pro 
případ větších událost na Zemi. Informace jsou v tomto velmi kritickém čase omezeny komunitou Galaktika. 
Atonian provádí svou práci na povrchu, Arcturiani pracují pod hladinou oceánů. Až tak moc se o své lodě 
nestarají, takže jich v příštích měsících můžete spatřit hodně.  

Jak jste si již mohli všimnout, Slunce již nevychází na východě a nezapadá na západě. Zapadá víc na jihu, protože 
osa otáčení se pomalu naklání, udržovaná planetou Taus, aby byl náklon postupný a hladký. Zkuste se zeptat 
vašich astronomů a médií. Venuše a Mars jsou také v procesu náklonu, snadno pozorovatelným amatérskými 
astronomy. Ostatní planety jsou stabilizovány v nových drahách, Merkur bude poslední.  

Klima bude v některých oblastech velmi divoké a v ostatních bude nevýrazné v průběhu celého roku s rychlými 
změnami.  

Radiační pás Van Allena vybledává. Některé společnosti ničí některé staré základny na Měsíci a zvyšují ochranu 
jiných, protože pozemšťané budou schopni se v blízké budoucnosti dostat na Měsíc. Problém je, že společnost 
planety je stále plná lidí nulové úrovně. Vašim vládám je zakázáno vykopávat a krást starší technologie. Vaše 
vlády jsou omezováni několika opatřeními zavedenými Plejáďany. Veškerá elektrická a atomová energie může 
být doslova neutralizována, pokud vaše vlády nedodrží některé pokyny, které jim byly předány. Buďte připraveni 
zvýšit svoji osobní úroveň vědomí. Jsme tady, abychom pomohli, co můžeme.  
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Přátelé, nějaký čas jsme pomáhali týmům v koloniích v oblasti, kterou nazýváte Epsilon Böotes. Jsme zpět, 
protože některé věci přicházejí do kritických míst.  

Nenechte se mást ukázkami atomových zbraní létajících vaší atmosférou. Plejáďané jsou k dispozici, aby 
zabránili masivní kontaminaci takovými zbraněmi. Mnoho atomových zařízení je v klíčových místech zastaveno, 
pokud by došlo na simulaci útoků raketami. Pokouší se dodávat a instalovat atomová zařízení zakryté, aby 
nebyly detekovány Plejáďany. Nehoda nákladního auta v Německu, které bylo zvednuté do vzduchu silovým 
polem, je varováním Plejáďanů, kteří věděli, co se transportuje. 
https://www.youtube.com/watch?v=2iFbH1StEoU 

Vaše vlády používají velké podzemní tunely, aby nešlo snadno detekovat umístění atomových zařízení.  

Nejlidnatější země vaší planety spojená s několika dalšími "sousedy" uzavřela nepřímou dohodu s konsorciem tří 
ras, které udržují základnu v horách Himálaje. V dávných dobách darovali DNA pro některé asijské obyvatelstvo. 
Dělají výzkum na vaší planetě již dlouho. Aby nebyli postiženi pravidly komunity Galactica, neúčastní se přímých 
akcí, ale mají v úmyslu obsadit několik lokalit, které jsou již připravené a prakticky neobývané. Možná chtějí brzy 
usadit své rasy na planetě. Dokonce i některé portály jsou připraveny k aktivaci po údajné "populační 
reorganizaci" plánované vašimi představiteli na 
planetě. Nemám povoleno uvést jména zemí, ale 
jsem si jistý, že víte, o čem mluvím. 
Depopulace je plánována v Evropě, Asii, Africe, 
Oceánii a téměř celé Severní Americe. Další oblasti 
budou vybrány později. Tyto plány jsou analyzovány 
CG a mnoho společností bude chráněno i přímým 
zásahem našich spojeneckých flotil. Nakonec může 
dojít k přímé konfrontaci. Nevěřte na "mimozemské 

https://www.youtube.com/watch?v=2iFbH1StEoU
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útoky" vaší vlády. Ve skutečnosti vás budeme chránit před nimi. 
Západní elita, která řídí ekonomiku na této planetě, je v procesu eliminace elitami z východoasijských zemí. 
Tento vnitřní spor o kontrolu nad planetou přinese ve všech regionech velké změny a připravují se vojenské 
akce. Každá ze dvou frakcí má své vlastní plány na kontrolu populace a ekonomiky planety. Neobviňujte jeden, 
nebo druhý stát ze zahájení konfliktu. Je to cirkus řízený dvěma frakcemi elit. Některá země bude vybrána jako 
spouštěč, a můžete si být jisti, že to nebude rozhodnutí občanů. 

Vulkanická aktivita, která byla pod kontrolou, už není. Velké události mohou nastat kdykoli. Planeta Taus mění 
pozici každý den, aby redukovala rychlost fyzických interakcí. Pozice je koordinována Arkturiany. 

Výskyt meteorů a asteroidů by se v příštím období mohl také zintenzivnit, v závislosti na počtu asteroidů 
oddělených od pásu asteroidů kvůli různým gravitačním interferencím způsobeným průchodem sluneční 
soustavy velikým oblakem kosmické energie. Průchod kosmickým mrakem v příštím roce bude stabilizován a 
potvrdí nové frekvence vibrací planety a zároveň vyčistí planetu od vnějších vibrací v procesu vzestupu. 
Postupná neutralizace Van Allenova pásu podporuje vstřebávání a interakce tohoto velkého oblaku kosmické 
energie. 

Největší pozornost je nutné věnovat kolapsu světové ekonomiky, která vyvrcholí vojenskými akcemi proti lidu. 
Proti tomuto druhu společenského jednání neexistuje žádný způsob zásahu. Budeme pozorovat důsledky. Snažte 
se minimalizovat jejich účinky zařízeními, které dodávají energii a dodávkami potravin nejvíce postiženým a 
izolovaným regionům. Napětí v auře planety ukazuje, že události jsou na pokraji dějin. Budu vás informovat. 
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Přátelé, k hlavním tématům: 

Dekontaminace moří 

Měl jsem možnost vidět plán Arcturianů pro úplnou dekontaminaci oceánů. Plán je docela detailní a odstraní 
všechny předměty a částice odvozené z ropy, jako jsou plasty a oleje, biologicky rozložitelné organické materiály. 
Nezahrnuje biologicky degradující materiály jako dřevo, ocel, atd. Tento materiál by se prozatímně přesunul do 
jakékoli pouštní oblasti na povrchu, dokud planeta nebude mít v následujících letech portál. Tato lokalita by 
obdržela miliardy tun odpadu tvořících řetězec hor přes 1,5 km vysokých. Vyjmuty by byly také rozpuštěné 
radioaktivní částice, těžké kovy a další toxické chemikálie, které by byly na místě odstaveny v kontejnerech. Plán 
Arkturianů je komplexní, s energetickými poli interagujícími přímo s vodou v oceánech a zahrnuje technologii, 
která mi není známá, protože je vysoce specializovaná na oceány a mořskou biologii. Pokud bude tato procedura 
schválena komunitou Galaktika, bude celý přesun proveden během jediného dne. Nejsem si jistý, kdy k tomu 
dojde.  

Energie 

Další fantastický plán díky Plejáďanům. Během jediného dne mohou zakázat všechny jaderné elektrárny včetně 
zastavení emisí radioaktivních prvků. Opět nevím, kdy by k tomu mohlo dojít. Někteří z vás věří, že se staré 
pyramidy uvedou znovu do provozu. Ale jedná se o starou technologii. Vybavení se v současné době značně 
zmenšilo. Pyramidy byly postaveny z materiálu dostupného na planetě, aby dokázaly soustředit kosmické vlny, 
musely být obrovské. Dnes děláme to samé s malým zařízením vyrobeným z materiálů speciálně naladěným na 
vlnové délky konkrétní planety. Časem bude toto vybavení dostupné pro společnosti na planetě.  

Vesmírná imigrace 

Pokud se týká ras čekajících na otevření planety, očekávajících že se budou moci přistěhovat do postavených 
prázdných měst, jsou dobrá rasa, která může asistovat s množstvím technologií pro udržování planety. Jejich 
plán přestěhovat některé kolonie, které nyní žijí v místech s mnoha problémy, protože planeta změnila úroveň a 
společnost bude přefiltrována podle přirozených vlastností a sociálního nastavení v procesu reinkarnace. Není 
proč se bát, přistěhovalectví bude pod dohledem komunity Galactica. Nedovolí rasovou nadřazenost ani pokusy 
ovládat planetu lokálními nebo jinými etnickými skupinami, které se zde na planetě instalují. Nehumanoidi 
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mohou s planetou udržovat zajímavé obchodní vztahy, ale nemohou sem instalovat žádné kolonie, protože by 
byly v rozporu s humanoidy na planetě. 

Vesmírné obchodování 

Nový typ výměny pomůže k rovnováze vaší planety. Jako příklad - Pokud používáte pro vaše budovy a vybavení 
hodně dřeva, existují velké planety, které se používají pouze jako zalesňovací plochy. Můžete si vyjednat toto 
dřevo se specializovanými rasami v této oblasti, dřevo dosud nepoznaných kvalit. Budete moci ponechat vaši 
přírodu tak, jak je. S četnými rasami zvířat a hmyzem, jak je přirozené. To je jen malý příklad toho, jak může mít 
planeta prospěch z obchodu. S dalšími společnostmi mohou být do vaší kultury zavedeny různé druhy rostlin s 
mnohem lepší kvalitou, která může být použita a dodávána i jiným společnostem, aby vykompenzovala vaši 
poptávku po technologiích a dalších komoditách. 

Současné události  

Vše, co jsem naposledy řekl, platí. Můžete si všimnout různých nuancí barev na obloze v různých zeměpisných 
šířkách.  

Elita 

Všechny teroristické útoky, které se vyskytly v tomto posledním období, mají pouze dva hlavní důvody; 
destabilizaci pořádku na regionální úrovni a odvrácení pozornosti veřejnosti od vojenského pohybu, který 
probíhá v těchto zemích. Události jsou uspořádány tak, aby odůvodňovaly přijetí opatření, která vyvrcholí 
úplným podřízením společnosti vašim vládám. Vaše ekonomika je připravena přijmout nový systém monetární 
kontroly vašimi elitami. Dejte si pozor na falešné zprávy a snažte se pozorovat spíše to, co se děje v zákulisí 
těchto divadel. 

Dvě planety 

Vzpomínáte si, co jsem před dlouhou dobou řekl o dvou planetách s těmi, kteří nebudou vyhovovat frekvencím? 
Kolonie na těchto dvou planetách rostou velmi rychle. Úžasně rychle se rozvíjejí díky tomu, že přijímají bytosti 
mnohem technicky vyspělejší. Síla podvědomé informace vede k vynálezům a řešením problémů s extrémní 
rychlostí. Nepleťte si to s těmi, kteří opouštějí vaši planetu, aniž by dosáhli úrovně; ti se rodí na místech s 
podmínkami příznivými pro rozvoj jejich svědomí. Nic se neděje náhodou. 
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Q – Bigfoot 

A – Zkušebně sem byly umístěni někteří tvorové. Tyto bytosti, které vidíte oblečené, jsou intelektuálně 
rozvinutější verzí místních. Rasa, kterou jste nazvali "nočními chodci" (Zigs), chrání a přemisťuje mnoho 
jednotlivců. Prostředí těchto bytostí na planetě Zemi rychle mizí a vše se přemístí do jiných systémů. Planeta 
projde v krátké době velkými změnami a vaše zbývající společnosti budou přerozděleny v novém kontextu. 

Q – Mořští humanoidi na Zemi, mořské panny? 

A - Toto spojení bylo povoleno pouze Arkturiánům. Ale víme, že mnoho z vás již tuto rasu vidělo. Žije na planetě 
od starověku. Vaše vláda držela některé z nich v zajetí po dlouhou dobu. Je to starodávná humanoidní rasa, 
která byla přivezena, když se vaše atmosféra stala stabilnější a vody vašich oceánů přestaly být jedovaté pro 
druhy savců, které dýchají vzduch jako delfíni. Jsou chytří jako vy, jen nemají stejné priority. Nemáte stejné 
hmotné potřeby, jsou mnohem objektivnější a prostší, jako vaši domorodci, kteří si brali z přírody jen to, co je 
nezbytné k životu. Tato rasa upřednostňuje život v oceánech planet, kde existují velmi pokojně s koloniemi 
Arkturián. Při znečištění moří se budete muset vypořádat s častějšími kontakty, protože jsou ovlivněni vašimi 
fyzikálními a chemickými zásahy. Některé skupiny jsou již přesunuty na jiné místa mimo Zemi, ale jiné odmítají 
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opustit své stanoviště. Mohou využívat nižší savce, jako jsou velryby, delfíni a sviňuchy jako domácí mazlíčky, 
vyučovat a cvičit je k různým funkcím v každodenním životě. 

Q – Globální oteplování? 

A – Kruliané zničili tzv. kometu Elenin a změnili trajektorii a zpozdili sluneční soustavu Nibiru, která způsobovala 
nadměrné ohřívání planety. Při postupném odstraňování a zpomalení systému Nibiru se atmosférické teploty 
země přestaly zvyšovat. Zvýšení atmosférické teploty nikdy nebylo způsobeno emisemi skleníkových plynů, jak 
bylo oznámeno vědci. Byl to politický krok, pokus jak delegovat odpovědnost.  

Q – Magnetické pole?  

A – Základem hmoty třetí dimenze je přítomnost rozdílů potenciálu a opačných magnetických polí v každé 
částici. Existují magnetická pole, která nazýváte polaritní "sever" a "jih", ale ve skutečnosti se jedná o protilehlý 
magnetismus. Dvě opačná, oddělená magnetická pole interagují jako jedno ve stejné částici. Mohou být 
odděleny kvantovými procesy. Používají se jako oddělené "unipolární" jednotky pro interakce s gravitačními poli 
planet a systémů a umožňují tak pohyb kosmických lodí a mnoha dalších prostředků. Světlo je hmotná částice, 
známá jako foton, která se pohybuje jako energie ve formě vlny. Jinými slovy, fotony mohou být kvantově 
uspořádány, aby vytvořily jakýkoli druh hmoty ve vesmíru. Množství fotonů se bude lišit v závislosti na 
požadované hustotě uspořádání. Stručně řečeno, všechno ve vesmíru bylo vytvořeno světlem. To je realita, 
která pro vás bude mít větší smysl v následujích fázích vývoje. 

Q – Červí díry? 

A – To, co nazýváte červí dírou, není díra v temné hmotě vesmíru. Je výsledkem 
interakce unipolárních polí kosmické lodi přes celý vektor gravitačních sil, které 
existují v oblasti, do které se chtějí přenést. Čím více planet a systémů je v oblasti, 
tím větší je rychlost přenosu, protože pole může komunikovat s maximální 
dostupnou kapacitou kosmické lodě. Řídicí systémy kosmické lodě vytváří mapu 
interakcí v závislosti na trase a poskytují veškeré cestovní specifikace až k požadovanému místu určení. Systém 
používá tyto vektory k uvolnění gravitačních (magnetických) paprsků opačné polarity, než má cílový vektor. Tyto 
vektory doslova vytahují loď ve směru vzájemného působení vektorů předem gravitačně zachycených. Zajišťují 
hladký průchod. Navigační systémy kosmické lodi musí mít velkou zpracovatelskou kapacitu pro manipulaci s 
magnetickou navigací v reálném čase. To znamená, že každá kosmická loď otevírá svou vlastní cestu. Teorie, že 
tunel je nějak aktivován a zůstává otevřený pro průchod mnoha lodí je chybný koncept. Červí díra se vytváří 
během průchodu kosmické lodi před ní, a za ní vyprchá. Stopa magnetických interakcí trvá jen několik sekund. 

Portál je odlišnou technologií, musí mít vstup a výstup správně naladěn tak, že kosmické lodě jsou přenášeny. Je 
to jako oboustranné zrcadlo, které je v portálu. Okamžitě přenáší na odpovídající portál bez ohledu na 
vzdálenost portálů. Pracují pouze ve dvojicích, jednotky musí být fyzicky instalovány na dvou požadovaných 
místech. Z nejbližšího portálu lodě pokračují vlastním gravitačním tunelem, aby přinesly materiál potřebný pro 
fyzickou instalaci nového portálu. V současné době se používají portály pro velké vzdálenosti a gravitační tunely 
k přesunu mezi blízkými solárními systémy, nebo v rámci solárního systému. 

Q – Nejbližší události? 

A – Všechny předpovědi a varování z posledních dvou konverzací zůstávají platné. Fyzické změny na planetě se 
urychlují, stejně jako dokončování dalších plánů vašich elit. Divoká zvěř utrpěla mnoho ztrát, planeta se bude 
restrukturalizovat do nové biologické rovnováhy po všech fyzických změnách, které se plánují brzy. Krulian 
společně s planetou Taus odvádí skvělou práci a minimalizuje solární účinky. To ale nestačí ke stabilizaci planety 
během průchodu systému oblakem kosmické energie.  

Q – Mapy bezpečných oblastí? 

A - Tyto mapy lze použít jako referenční, zobrazují oblasti nižší nadmořské výšky. Pokud se kontinenty skutečně 
přestěhují do nové polohy, nebudou tyto odkazy již platné. Nové části kůry se mohou vynořit z mořského dna a 
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jiné během přeuspořádání úplně klesnou. Použití takových map není až tak moc užitečné. Byli jste informováni o 
hlavních změnách, které se mají stát. Dejte si pozor na falešné přírodní katastrofy, které vaše armáda intenzivně 
plánuje ve všech klíčových místech planety. 
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Planeta Taus udržuje pozici blízko Slunce, aby neovlivnila dráhy planet. Nibiru nebude vidět u Slunce. Bude 
daleko od Slunce v jiném kvadrantu, jako druhé slunce s odlišnými pozicemi východu a západu. 
Vegetace. Začne měnit chování po celé planetě, protože dostává silný energetický přísun z velkého 
energetického mraku, který je součástí solárního systému. Planeta pomalu stabilizuje frekvence na nové úrovni, 
elity si plánují zahájení vylidňování a vesele očkují nanokomponenty (70% populace). Aktivace by měla 
proběhnout prostřednictvím mobilní sítě. Každá základnová stanice má radiozařízení s frekvencemi pro aktivaci 
nanokomponentů v dosahu. Toto zařízení bylo instalováno jako součást digitálního systému, když byly analogové 
radiové základny nahrazeny digitálními systémy TDMA, CDMA a GSM jako zařízení očekávané "pro vojenské 
nouzové použití". Dalším způsobem, který bude použit pro aktivaci nanokomponentů, jsou počítače propojené 
wi-fi. Tyto systémy mají frekvenční transmitery, které mohou být aktivovány přes internet. Nanokomponenty 
mají několik kódů frekvence pro aktivaci a pomocí vzorků shromážděných Plejáďany byly všechny tyto kódy 
dekódovány a mohou být skenovány a neutralizovány hlídkujícími flotilami, jakmile dostanou příkazy od 
komunity Galaktika. Jinými slovy, takto nás elita nevyhubí. 
Mohu to odhalit, protože pro elitu by bylo neefektivní nahrazovat nanokomponenty jinými v rámci celé planety, 
jejich kódy máme v malíku. Ochrana před aktivací bez naší pomoci je možná pouze v místech, kde není signál, 
nebo odpojení přenašeče od elektřiny. Při podivných epidemiích v okolí blokujte telefon nejméně 48 hodin. 
Vyhněte se armádě. Pobřežní oblasti mohou být napadeny HAARP. Kdyby se sopkám soptit nechtělo, tisíce tun 
výbušnin jsou připraveny. (pozn. překladatele: přestávají mě bavit elity) 
Komunita Galaktika dělá hodně, dobrovolníci mohou být kdykoli kontaktováni, aby pomohli těm, kteří 
neprohlédli. Děláme vše pro odstranění koncentrace síly vašich elit. Pohyb vesmírných lodí se zvyšuje. 
S jednoduchým zařízením můžete zaregistrovat mnoho z nich.  
Geografické pole začíná následovat magnetické. To znamená, že planeta fyzicky naklání osu do nové rovnovážné 
polohy. Přinese to stále více radikální klimatické změny v některých regionech. Hustá mlha, podivné mraky, 
velké bouře a mnoho dalších, mezi jinými projevy přírody. Množství stvoření s úrovní 1 a 0+ na planetě dosahuje 
22 %. Společnost je životaschopná.  

Kometa ISON 
Objekt je součástí několika dalších velkých objektů, které předcházejí systému Nibiru. Jsou doprovázeny 
posádkou Krulian. Zatím nemají žádné instrukce ke změně jeho dráhy.  

Vymírání na Zemi 
Cyklus 26 milionů let zániku života na Zemi je vašimi vědci definovaný správně. Při žádném z nich nedošlo k 
úplnému vyhynutí lidské rasy na planetě. Tyto události můžete snadno identifikovat s jeskynními systémy a 
podzemními labyrinty, které byly používán, když planeta procházela obdobím velkých těžkostí. Komplexy byly 
postaveny s pomocí přátelé z vesmíru. Ani tentokrát se to nebude lišit, jen se budou používat nové technologie, 
např. ochranné pole. Nezaměňujte fakta se strachem z neznámého. Na většinu z vás se lídři vykašlali. Pocity 
falešného bezpečí a udržováním se v nevědomosti dáváte svůj osud do jejich rukou. 
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Doplnění předchozího videa 

Aktivace nanokomponentů systémech mobilních telefonů je monitorována sondami Plejáďanů, které jsou již 
strategicky umístěny tak, aby detekovaly aktivační kódy, které jsou již známé. Nanokomponenty potřebují nějaký 
čas, aby se zorganizovali a zaujali pracovní pozice, takže bude čas na odpojení. Nanokomponenty mohou být 
vypnuty pouze po řádné aktivaci, jinak jsou zcela inertní. Nanokomponenty by měly být znefunkčněny včas, ale 
musíte být opatrní na všechny abnormality.  
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Fukušima  

Šíření záření bez kontroly bude ještě chvíli pokračovat. Vaše vlády jsou od loňského roku informovány o 
nahrazení a uzavření jaderných elektráren. Ale nedošlo k ničemu, výroba a instalace nových jednotek se 
pokračuje. Plejáďanům bylo nařízeno dále nezasahovat, omezit neutralizaci pouze na případ hromadného ničení. 
Chováte se, jako byste pomoc nechtěli, většina společnosti se o to nestará, nebo nemá zájem, zatím jste 
nedosáhli potřebné zralosti, abyste byli uznaná rasa. Dospějete k tomu utrpením. Špína bude vyčištěna pouze v 
případě, že rasa na planetě si bude vědoma předchozích špatných rozhodnutí a bude toužit po pomoci při 
přežití. Vaši lidé nemají iniciativu donutit vaše vůdce přijmout správná opatření. To ukazuje nedostatek zralosti 
vaší společnosti. Pochopte, že komunita Galactica nebude a neměla by zasahovat do těchto záležitostí až do 
doby, kdy dokážete svou životaschopnost. Přírodní katastrofy jsou jedna věc, netečnost obyvatelstva k jejich 
vůdcům je celkem jiná. Všichni zde máme pracovní pokyny, které žádají zasahování jen při přírodních událostech 
velkého rozsahu a přímém pokusu o masové vyhlazení některých etnik vládnoucími elitami.  

Bude to lekce, budete muset žít se znečistěnými oceány, ozařováním z Fukušimy, ropou a odpadky. Vrátíte se 
vědomější. Pokud by to byla školní lekce, nic se nenaučíte. Vývoj vašeho vědomí si žádá utrpení. Je na lidech jako 
vy, aby otevřeli oči těch, kteří vidí jen svůj nos či kapsu.  

Někteří se ptají na deaktivaci systému HAARP. Jedná se o opatření, které vaše vláda podnikla, aby plně upoutala 
pozornost. Tato zbraň environmentální manipulace Arcturiani mají systém pro neutralizaci tohoto systému a 
několikrát deaktivovali síť, aby ukázali jejich neúčinnost. Mnoho zdrojů, které by byly prospěšné vašim lidem 
byly doslova vyhozeny vaší vládou iniciativami, které jsme schopni snadno zjistit. Arkturiani také sledují některé 
erupce v hlubokých oceánských trhlinách, které mohou způsobit tsunami. Lze je pozorovat satelity. Jedna 
z mnoha se právě děje na zlomu v Atlantickém oceánu.  

Vliv Nibiru na ohřívání a rotaci středu planety se snaží mírnit planeta Taus.  

Dobrodružství lidské rasy na planetě Zemi brzy projde změnami. S nárůstem svědomí přichází změny DNA, které 
přinesou větší schopnosti mozku. Nezáleží na tom, které "oblasti mozku" budou zodpovědné za tyto změny, 
protože změny se projeví na kvantové úrovni mnohem víc než na fyzické, je to mnohem složitější. Pamatujte, že 
mysl řídí fyzickou, a ne opak, a mysl je čistá kvantová energie, která působí na hmotu. 

Pokud přemýšlíte o bohu, přemýšlejte o vašich přátelích, kteří pravděpodobně ve čtvrté dimenzi čekají na 
příležitost k návratu znovu do třetí dimenze. Snažte se zaměřit se na své přátele a milované, nejen na ty, kteří 
s vámi byli v minulých životech. Mnozí z vašich přátel, kteří vás poznali v tomto nebo v jiných provedeních, 
mohou být tam, aby cítili vaše vibrace, protože vás znají, mohou vás poznat, a dobré vibrace se vám mohou 
vrátit zpět. Jsou vám mnohem blíž. Jen ti, kteří jsou vám nejblíž, mohou slyšet vaši žádost o asistenci a předat 
vaši zprávu mnohem výše, než dokážete vy sami.  

Budu informovat o všech změnách pro vás, kteří jste ochotni pomoci ostatním. 

DODATEK – kometa ISON 

Informace jsou doplněné. Objekt není kometa a nebude se chovat jako kometa na oběžné dráze Slunce. Je 
kontrolovaný, jde o obrovské vesmírné těleso, které bude součástí velkého plánu na rozvoj civilizace úrovně 1. 
Kruliané dokončili misi v blízkém systému a vyráží na tuto, která je procesem hlubokého přeuspořádání. Krulian 
koordinují akci s ohledem na průchod Nibiru a konečné umístění planety Taus. Možná vám něco sdělí 
astronomové. 
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Mythi byl mimo systém. Starali se o další záležitosti s námi nesouvisejícími. Informace, které sdělil po svém 
návratu: 

- Informace v současné době musí být velmi subjektivní, protože jakákoli důležitá informace může upozornit 
elity na přípravu a změnu plánů. S ohledem na "divadelní" konflikty, které spouští vaše elity, Plejáďané 
očekávají, že vyvolají řetězovou reakci, kterou plánují snížení počtu obyvatel na planetě. Síly vašich vlád jsou již 
připraveny k tomu, aby se kdykoli zahájil hospodářský a sociální chaos. 

K informaci, že se planeta Země chystá dokončit stabilizaci do začátku roku - mlha způsobená interakcí ohřáté 
vrstvy po zvýšení úrovně dopadajícího záření a třením způsobeném tektonickými pohyby vám většinou 
zabraňuje sledovat události ve sluneční soustavě. Sonda "Deep impact" pro vaši vládu sleduje a analyzuje 
pseudo "kometu" ISON. Veřejnosti byla ohlášená jako ztracená. Sonda, kterou vaše vláda udržuje na orbitě 
Marsu, stejně tak teleskop v humanoidně-reptiliánském městě v kráteru Hale nebude vysílat žádné informace 

z ISON. Akce "ISON" označuje počátek 
dokončení stabilizace sluneční soustavy 

jako celku a planeta Země se bude muset fyzicky 
přizpůsobit systému. Kůra se bude pohybovat a zvýší svůj 
průměr přibližně o 5%, což bude způsobovat velké 
klimatické změny a katastrofy až do konce tohoto pohybu. Systém "Nibiru" bude součástí tohoto stabilizačního 
vlivu v nadcházejících měsících, stejně jako planeta Taus. Váš ‚Space fence‘ systém bude vypnut, aby netekli 
informace, protože tento systém má připojen velký počet sektorů. Nechtějí riskovat. 

Pokud vám vaše vláda nechce pomáhat, snažte se, ať vám aspoň nebrání při vašem pokusu o přežití. Vaše zvířata 
umírají ve velkém množství a celý potravinový řetězec vašich oceánů se zhoršuje. Až se po stabilizaci usadí 
prach, bude třeba udělat hodně práce k obnově nové společnosti. Naše pomoc zahrnuje fyzickou dekontaminaci 
a nápravu zdravotních problémů způsobených jedy rozšiřovanými elitami během posledních desetiletí. Máme 
technologii, jak zvrátit všechny tyto fyzikálně-chemické procesy. 
Zkuste si odpovědět na několik otázek a dejte si pozor na falešné zprávy. Žádná z ras Plejáďanů, Arkturiánů a 
jiných spojených s komunitou Galaktika nemá "mluvčího" na planetě Zemi. Žádný z Plejáďanů a jiných ras, kteří 
pracují v utajení ve vaší populaci, by neposkytoval jakékoli rozhovory nebo veřejná prohlášení bez příslušných 
povolení. 
Jak jsem již řekl, existuje několik velkých podzemních a podmořských základen různých ras. Ve velkých lesích a 
nehostinných horských oblastech jsou města, která mohou být zcela maskovaná silovými poli. Tato místa budou 
velkou pomocí a ochranou v době rekonstrukce nové společnosti na planetě. 

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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Je potvrzeno, že 22 % obyvatel Země je dost bdělých, aby se dostalo do nového stavu vědomí nezbytného pro 
život na úrovni společnosti. Na základě skutečnosti, že jste trpěli systematickou dezinformací a indoktrinací 
vašich elit, je toto číslo pro komunitu Galactica významné. Snažte se neomezovat náboženstvím, ale obsáhněte 
vesmír jako jediné místo, kde můžete přijít k životu na mnoha planetách během svého vývoje prostřednictvím 
úrovní třetí dimenze. Záře vaší aury se skládá z nahromaděné pozitivní nebo negativní kvantové energie. Vaše 
místo v řetězci univerzálního vývoje bude definováno množstvím nahromaděné energie. Lepší místo nebo horší 
záleží jen na vás. Nikdo vás nebude soudit, ani analyzovat vaše schopnosti nebo vaše hříchy, jen vy sami budete 
váš soudce. Čím více pozitivní energie máte, tím větší je vaše aura a vaše práva při výběru vaší další společenské 
úrovně, abyste pokračovali ve svém vývoji, budete mít možnost vtělit se na jakoukoli jinou planetu, nejen na 
planetě Zemi, nulové úrovni. Svoboda výběru je trofej, nikoli dar.  
Naše flotila by měla být v následujících měsících na planetě. Důležité informace nemohu sdělovat předem, ale 
budu vás informovat později. 
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Q – ISON? 

A – Mám trochu znepokojující zprávy. ISON nezasahuje na Marsu ani jiné planetě. Udržuje rovnováhu systému. 
ISON není pro vaši planetu problém. Zapomeňte na divadelní prognózy vlád. Vypínání systémů je součástí 
divadla k odvedení pozornosti. Přirozené restrukturalizační problémy jsou způsobeny energetickými poli, 
kterými systém prochází. Ovlivňují jádra planet a způsobují magnetické změny, změny úhlů rotace, pohyby 
planetární kůry a zvětšování povrchu planet a ohřívání. Všechny planety včetně Slunce prochází zvýšeným 
přísunem energie, který urychluje procesy. Nibiru bude viditelný, ale po úpravě dráhy Kruliany již není žádným 
problémem. 

Q – Měsíc? 

A – Měsíc mění pozici. Na své orbitě je řízen gravitací planety Země. Jeho dráha se kolmo upravuje k pohybu 
zemského jádra a náklonu úhlu rotace Země.  

Mnoho miliard objektů (komety, asteroidy, menší planety) jsou gravitačně spojeny s Oortovým mračnem a 
pásem asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Všechny tyto objekty jsou také velmi ovlivněny, vytváří elektrické 
výboje a proudy unikajících plynů z trhlin a otvorů. Ty působí jako pohon, způsobují jejich pohyb, vzájemně se 
rozbíjejí a mnoho z nich bude přitahováno k těžišti systému (Slunce) a bude vyvolávat velké sluneční záře. 
(popcornový efekt). Mnoho objektů se dostane 
do kolizního kurzu se systémovými planetami, 
včetně Země. Některé z těchto objektů jsou 
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sledovány a mohou vládě pomoci ke zvýšení anarchie – nová strategie vlád. 

Každý falešný objekt, který zachytíme v atmosféře jen poslouží jejich účelům. Využívají přírodních událostí 
rozpínání zemské kůry a emise slunečního záření k rozpoutání chaosu a sociálního bankrotu. Rozhodnutí o 
snižování počtu obyvatel již přijali všichni vůdci všech zúčastněných zemí, s výjimkou některých zemí na Blízkém 
východě a v Asii. 

Vědí, že máme přístup k aktivačním kódům nanokomponenty s buněčnými frekvencemi, takže zkusí přímé 
metody, jako je očkování a nanokomponenty načasovanou aktivací. Vyvarujte se jakéhokoli pokusu o "ošetření". 
 
Vymírání zvířat pokračuje zejména kvůli úmyslnému ničení ekosystémů, otravám, záření a nedostatku 
magnetické orientace oslabením a změnami v geomagnetickém poli planety. Potraviny nebudou stačit k udržení 
populace, kvůli nepravidelnému chování vaší atmosféry. Systém HAARP je stále používán k výrobě husté mlhy, 
tornád a hurikánů.  
 
Nemohu mluvit podrobněji, abych nenarušoval průběh událostí, ale doufám, že jsem vám dal představu o tom, 
co se může v této sezóně stát. Galaktická komunita bude nadále tlačit vlády nepřímo prostřednictvím kontaktů 
Plejáďanů, ale nemůže zasahovat do rozhodnutí vašich vlád o ekonomice nebo kontrole vašich společností. Mám 
v úmyslu vás informovat o událostech v reálném čase. 
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ISON bude přizpůsobovat oběžné dráhy všech planet ve sluneční soustavě. Jeho pohyb bude vyvážen tak, aby 
pomohl systému dokončit průchod do úrovně. Čas konečné úpravy frekvencí a oběžné dráhy planet ve sluneční 
soustavě se krátí. Nové frekvence budou harmonické s frekvencemi Slunce. Vysoká aktivita vašeho Slunce by 
měla vyčistit frekvence škodlivé pro vývoj nové fáze vědomí, i když se bude muset zastavit mnoho současných 
aktivit společnosti. Není to trest, ale požehnání. Všichni máte v novém procesu svou úlohu. Ve vesmíru 
neexistují žádné náhody. Nakonec, ať už to vlády chtějí nebo ne, vše bude stanoveno zákony univerzálního 
rozvoje. Elity prostě před smrtí kopou.. 

Zbytky populace ‘0‘ - Nemusíte se obávat, kolik zůstane na planetě úrovní 1, nebo 0. Je to proces přirozeného 
výběru. Dokonce, i kdyby vaše vlády eliminovaly veškeré obyvatelstvo v jejich zuřivém procesu rozvratu, 
nezmění to oživení nové společnosti úrovně 1.  

ISON a Mars - Na planetě nezpůsobil žádné strukturální škody. Města a operační základny přežily, protože 
obrátily svá silová pole. 

Venuše – Za změny na Venuši, nebo na vaší planetě, je odpovědné zejména Slunce a ISON. Je řízený, aby 
dokončil vibrační změny na Slunci a planetách systému. Svou dráhu může měnit proti očekáváním vašich vědců.  

Taus – získal novou pevnou orbitu. Kosmická energie procházející vesmírem je odpovědná za deště meteorů, 
které jsou monitorovány Plejáďany.  

Nibiru - pod dohledem Krulianů dokončí svůj cyklus. 

Komety s ohony – jsou poměrně běžné. Skládají se ze vzácných materiálů a reagují na gravitační pole nebeských 
těles. Velikost ohonu závisí na objektech, které jejich dráhy ovlivňují.  

Satelitní komunikace – v případě jejího výpadku buďte připraveni s náhradním zařízením. Rádio na VKV, VHF a 
UHF může být jediným spojením. Před zapojením jakýchkoli zařízení si zkontrolujte, zda nemohou být 
‘usmaženy‘.  

Radiace Fukušima - je silná. Elity chtějí, aby se tak dělo, takže japonské vládě neposkytli žádnou pomoc. 
Nezájem a zanedbání vašich hlavních národů je pro nás pozorovatele pozoruhodný. Je to převažující faktor 
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abyste si uvědomili celý scénář plánovaného omezení zdrojů a zničení ekosystému. Mohli bychom zasáhnout 
pouze v případě, že vaše vlády zmizí ze scény. 

Dvě planety – Planeta 1, která dostává pozemšťany k vývojové fázi počátku středověku má několik rychle se 
rozvíjejících kolonií. 80% vašich odejitých se rodí v těchto nových koloniích. Za několik set let budeme mít novou 
planetu připravenou na úroveň 1 a možná se najdou dobrovolníci z nové společnosti na úrovni 1, aby této 
společnosti pomohli projít. Dalších 20 % je v post neandrtálském období. Těm postup bude trvat několik tisíc let. 
Tyto dvě planety jsou velmi podobné Zemi. Jsou v jiné sluneční soustavě ve stejném kvadrantu. Velmi pohodlné. 
Systém má 19 planet a slunce se čtvrtou magnitudou vaší stupnice.  

 Manipulace s atmosférou – je plánována elitou jako jednoduché vědecké experimenty. Jejich oběti, zejména 
v oblasti Filipín se znovu rodí na planetě ‘1‘, jako děti současných obyvatel. Budou na velmi dobrém místě a 
z nové vývojové příležitosti budou šťastni.  

Zvláštní zpráva: 

Zveřejňuji tyto informace jako kuriozitu. Starší typ kosmické lodi, který Mythi používal před několika lety, byl na 
několika fotografiích v Google Maps v Mount Shasta, Kalifornie, USA. Podle Mythiho byl tento typ kosmické lodi 
velmi populární před několika desetiletími a stále je používán různými kulturami Andromedy při návštěvách 
planety Země. Podle něj tato vyfotografovaná loď patří rase dobrých přátel z kolonie Rigel Centaurus. Jsou to 
vědecké jednotky, které zde pracují po mnoho desetiletí, stejně jako vědci z Epsilon Boöts. 

https://www.google.co.uk/maps/@41.3287594,-
122.2073205,3a,75y,202.12h,130.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUH25qChSU1duZ5yjoOkYLw!2e0!7i13312!8i6656?
hl=en 

 

 

https://www.google.co.uk/maps/@41.3287594,-122.2073205,3a,75y,202.12h,130.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUH25qChSU1duZ5yjoOkYLw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/@41.3287594,-122.2073205,3a,75y,202.12h,130.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUH25qChSU1duZ5yjoOkYLw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.google.co.uk/maps/@41.3287594,-122.2073205,3a,75y,202.12h,130.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUH25qChSU1duZ5yjoOkYLw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
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Krátká zpráva. Spolupracujeme a 
vyvíjíme plán akcí s loděmi Atonian, 
pod vedením posádky Krulian, kteří 
cestovali z Kuiperova pásu na Měsíc. 
Sbírali vzácné minerály, ale byly 
přesměrováni na novou pozici 
k aktuálním úkolům. Část naší síly 
také spolupracuje s Arkturiany.  

Přátelé, připravte se na finální ladění 
sluneční soustavy. Buď projde ISON u 
Slunce nebo se rozpadne do menších 
objektů směřujících k určitým bodům 
Slunečního systému. Slunce bude 
vykazovat radikální změny v chování 
a všechny planety, včetně Země 
projdou geomagnetickými a 
fyzickými změnami, o kterých jsme mluvili. Buďte připraveni. ISON je 2 x větší než Země. Vaše vlády udělaly 
všechno proto, aby bagatelizovaly jeho velikost a hmotu. Katastrofický scénář. 
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Průchod systému Nibiru, který byl plánován na loňský rok, byl na žádost vědců z komunity Galactica 
přesměrován. Mohl by způsobit přeměnu systému velmi násilným způsobem. Systém Nibiru nyní sleduje 
původní orbitu v pozici za sluneční soustavou. Stejné se stalo s kometou Elenin. Na základě konkláve různých 
galaktických komunit byla zničena. Uvedli, že jsou velmi opatrní, při těchto činnostech regionální komunity 
Galaktika, ale že chápou potřebu ochránit kolonii Země při přechodu na první úroveň interraciálních vztahů. 
Kometa Elenin procházela systémem ve špatném čase a způsobila by více škody než užitku.  

Jako nejméně rušivá náhrada za úlohu systému Nibiru byl použit ISON. Byl osazen umělými objekty pro 
přizpůsobení kmitočtů a oběžných drah. ISON jako asteroid opustit Oortovo mračno v roce 2005 na přirozené 
trase do vašeho solárního systému, jako stovky ostatních. Byl vybrán jako nosič všech umělých objektů. Vaši 
vědci jsou oddáni myšlence na jeho orbitu 400-500 tisíc let, protože prochází poprvé a naposled.  

Jedná se o velkou operaci, která vyústila v použití velkého množství zdrojů. Postarejte se, aby to stálo za to.  

V novém začátku budeme pomáhat při obnově nových komunit. Zdědili jste kulturu, která si zaslouží vysokou 
úroveň individuální frekvence. Nové světlo frekvence 1 bude vidět všemi v tomto kvadrantu galaxie. 

Postupem času bude postavena památka, která bude odkazovat na všechny rasy, které pomáhaly vytvářet tuto 
civilizaci v posledních tisíciletích. Tyto rasy zůstanou součástí vaší historie jako zakladatelé a mentoři nové rasy 
pozemšťanů. Já a moje flotila jsme hrdí na to, že jsme se účastnili zformování nové rasy, mých přátel.  
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Q – Zásah Měsíce a Země velkým asteroidem? 

A – Váš Měsíc je již dlouho chráněn rasami, které udržují základny na různých místech jeho povrchu. 
Zaregistrovali jste v poslední polovině tisíciletí na Měsíci nějaký nový kráter po velkém meteoru? Ne, 
astronomové možná zaznamenali mnoho stovek malých meteoritů, které se běžně střetávají s Měsícem, ale nic 
velkého. Velké meteory, které by otevřely velké krátery, byly systematicky "cíleny" staviteli systému, aby vedly k 
počátku možnosti života na planetě. Velké meteory byly agregovány, aby vyvážily přesně svůj průměr a 
hmotnost. Není náhodou, že měsíc způsobuje "úplné zatmění Slunce". Vzdálenost od Země a Slunce je 
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diametrálně nastavena. Spojení binárního systému, jako je Země a Měsíc, není náhoda, ale skvělá práce 
vesmírného inženýrství. 

Pokud jde o komplex ISON, bude součástí úprav. Jak jsem říkal, planeta Země zničí stopy ničení a nečistoty, které 
jste nahromadili v tomto 20. století, potřebuje úpravy, které povedou k novému sociálnímu postupu planety. 
Domnívám se, že všichni, kdo sledují fakta, mají jeden z nejbizarnějších roků svého života, ale je lepší znát 
pravdu, ať už jakoukoli.  

Bezpečné oblasti se mohou divit a ohrožené mohou přežít bez problémů. Důvěřujte osudu a více důvěřujte 
svému vědomí, nebuďte slepými následovníky doktrín, které na vás byly uvaleny. Změňte se s planetou místo 
toho, abyste byli přesunuti. 

Sledujte pohyby vašich elit, opouští nebezpečná místa jako první. Flotila lodí se z temné strany Měsíce přesunula 
do atmosféry Země a provádí preventivní opatření podle pokynů přijatých pro tuto misi. Snažte se mít čisté 
svědomí, vnitřní mír, jste důležitou součástí tohoto obrovského vesmíru, všichni jsme bratři. Spasitel je v každém 
člověku dobré vůle, pokud každý člověk pomáhá zachránit sobě rovného, pomáhá svému bratru. Nikdo jiný není 
zodpovědný za vaši evoluci, jen vy. Buďte svými vlastními spasiteli. 
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Přátelé, průchodem ISON došlo ke změnám frekvencí Slunce a to snížilo vysokou aktivitu. Intervence 
Galaktického společenství po těchto konečných úpravách sluneční soustavy budou minimální. Arcturiani 
dokončují procedury, aby omezil činnost sopečných systémů umístěných v blízkosti populačních center, to 
znamená, že planeta byla ušetřena přirozeného průběhu událostí díky taktické skupině. Byl to nejméně 
traumatický způsob stabilizace frekvencí Země a všech nebeských těles systému.  

Každá změna způsobuje některé nedobrovolné pohyby, odpovídající dříve nastaveným. Kámen vytvoř í na 
hladině kruhy, které se ustálí, ale objem hmoty "kamene" na dně způsobí mírné zvýšení hladiny. Malý nárůst má 
pro další etapu velký význam. Vaše vlády se pokouší udržovat kruhy a zasahovat do přírodních faktorů. To 
stabilizaci této nové fáze jen zpomalí. Rozvrátili jsme plány nazvané PTB, ale nemůžeme zasahovat do všech 
událostí, které úmyslně plánují. 

Baltská Anomálie 

Nejde o kosmickou loď, je to starobylá socha připomínající loď. Obsahuje určité artefakty komunikace mezi 
zdejší humanoidní kolonií a jejími mentory. Stáří zhruba 32 000 let. Dlouho před Atlantidou. Artefakt obsahuje 
molekulárně programovaný kámen, který bude pracovat až do svého zničení, nebo pohlcení přírodou. Při 
posledním přemístění kontinentů se mnoho z této oblasti ocitlo pod vodou, některé části se mohou znovu 
objevit.  

Coso artefakt 

vysokonapěťový izolátor z reptiliánské lodě, jak jsem zmínil dříve. 

Nibiru systém nepřichází, odchází. Nezaměňujte ho s planetou Taus a jejím měsícem, která v systému zůstává. 

Černí lidé z Afriky 

Pocházejí z planet v Síriu. Kolonie byly vyvinuty s prvky, které byly uneseny z planet původu dávnými 
obojživelnými reptiliány, kteří si připravovali stovky planet k rozšíření svých civilizací. Tiamat, zvláště v Africe, 
byla teplým a příjemným místem pro život reptoidů. Udržovali si špiona u těžby Camelopardalis a kdykoli byla 
hlášena planeta s podmínkami k životu, snažily se převzít planetu. Jejich záměrem bylo vtvořit pracovní síly na 
vybudování měst a infrastruktury pro reptiliánskou kolonizaci. Když byli vyhnáni Atoniany, kteří planetu dlouho 
používali pro humanoidní civilizaci, černí lidé nadále žili v kmenech a za podmínek, které dokázali najít bez 
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konkrétního vedení, až do dnešních dnů. Některé z těchto tmavých ras ze Síria začínají s úrovní 1 a jsou velmi 
pokročilí. Možná dostanete jejich návštěvu, až se otevřou kontakty.  

Příroda planety Země se chystá podniknout vlastní kroky ke své obnově a ukončuje růst o 5% očekávaných pro 
novou fázi. Z událostí ve vaší atmosféře neobviňujte ISON, mnoho tisíc meteorů se uvolnilo ze své pozice 
oteplením způsobeným mraky kosmické energie a mělo by se protnout se Zemí s vyšší frekvencí. Geografické 
póly migrují a jádro planety je přehřáté nárazy kosmické energie. Planeta se během roku 2014 mírně zvětší.  

Vše, co můžeme následně dělat, je asistence izolovaných skupin, buďte si jisti, že mnoho tisíců "pohřešovaných" 
lidí zůstává velmi živých a přežívá na místech, které jsme pro to určili. Více zasvěcení ví, o čem mluvím. 

Pořád nemůžu o této otázce moc mluvit, ale mnohem lépe, možná se zajímá, o čem mluvím. Tento příští rok 
nebude snadné, ale přátelé už mají rozmanitost, aby věděli, jak se těmito okamžiky dostat se svědomím, že se 
přátelé vyvíjejí spolu s planetou. Nemyslete si, že jste osamoceni a opuštěni, protože nejste přátelé. Budeme s 
tebou. 

Příští rok nebude snadný, ale vy jste už docela vnímaví a víte, jak tyto chvíle prožívat s vědomím, že se vyvíjíte s 
planetou. Nemyslete si, že jste sami, nebo opuštěni, jsme vedle vás. 

111 (2014) 

Velký počet skupin a lidí, který mizí po celé planetě, je součástí programů ochrany, které některé rasy poskytují 
svým druhům, kterým před dlouhým časem poskytli svou DNA. Vláda nejlidnatější země vaší planety o těchto 
pohybech ví a snaží se pracovat s některými rasami na ochranu určitých etnických skupin výměnou za vyšší podíl 
v nové společnosti, která má být vytvořena na této planetě. Poskytli také vhodná místa pro tato přemístění. 
Pomoc některých ras je vítaná, ale neznamená to, že mají svoji budoucnost na planetě jistou. Věci se začínají dít, 
bez ohledu na to, že vaše média neinformují pravdivě. Všichni ti, kteří touží vidět a cítit zánik existující 
společnosti, jsou vždy zklamáni kvůli zásahu Galaktického společenství. Mnoho z vás kritizovalo CB za zveřejnění 
našich rozhovorů. Nepochopili sled událostí a pokyny pro všechny tyto roky. Právě oni pocítí nedostatek přípravy 
na vlastní kůži. 

Ano, některé starověké cizí technologie, které byly po staletí uloženy ve vašem "Blízkém východě" a na jiných 
místech Sibiře a Ameriky, byly násilně odstraněny ze svých úložišť. Nejnebezpečnější z nich byly prověřeny 
Plejáďany, aby zabránili detonaci, kvůli absolutní neznalosti vašich vědců jejich účelu. Deaktivace nebezpečných 
starověkých artefaktů provádí pouze týmy Plejáďanů. Problémy související s nedávnými událostmi ve vojenských 
zařízeních v Severní Americe souvisí s deaktivací artefaktů zabavených z těchto lokalit. Většinou šlo o starověké 
artefakty uchovávané lidmi na Blízkém východě jako posvátné a neprávem požadované pro vědecký výzkum. 
Nehledě na fakt, že byly příčinou tisíců úmrtí ve válce rozpoutané s jediným účelem - získat tyto artefakty.  

Naposledy se vyjádřím k výrokům ‘Galaktické federace‘. Výraz federace se nikdy nepoužívá definování 
suverénních ras nebo nezávislých planet. Federace může sjednotit pouze kolonie různých ras žijících na stejné 
planetě. Na galaktické úrovni existují pouze "komunity", které mají volný přístup k jakékoli planetě úrovně 1 třetí 
dimenze, s níž si přejí se spojit. Žádná suverénní planeta není povinna stát se členem "komunity", na rozdíl od 
"Federace". Proto mohu s jistotou říci, že neexistuje žádný druh "federace" co se týká ras a autonomních planet. 

Naposledy se vyjádřím ke čtvrté, páté a jakékoli jiné dimenzi. Toto je vesmír třetí dimenze. Vše zde je stále třetí 
dimenze. Neexistuje interakce mezi třetí a čtvrtou dimenzí, není multidimenzionální interakce. Je to romantické 
snění vaší pseudo-vědecké komunity. Ve třetí dimenzi je 10 úrovní, které lze snadno zaměnit s jinými 
dimenzemi. Všechno, co vaše pseudo-vědecká komunita nemůže vysvětlit, konverguje k tomuto 
multidimenzionálnímu příběhu. Jediná interakce se čtvrtou dimenzí je, když zemřete, v jiném kvantovém stavu. 
Nenechte se už klamat těmito špatně formulovanými termíny. 

Pokud jde o fyzické změny planety, sledujte počasí a bude vám jasné, kam se póly pohybují. Věnujte pozornost 
vašim oceánům, na nich se jako první projeví důsledky uvolnění tektonického tlaku a síla vaší atmosféry. Díry ve 
vaší magnetosféře, způsobené interakcí sil se sluncem a možné silné emise energie v důsledku vyrovnání 
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gravitačních tunelů různých planet způsobí změny teploty. Teploty se v jeden den mohou v různých částech 

světa lišit až o 50, což může narušit elektrické a elektronické systémy na neurčitou dobu, dny nebo měsíce. 
Populace v regionech se bude muset přizpůsobit realitě, dokud se planeta nestabilizuje. Buďte připraveni. 

Před mnoha měsíci jsem mluvil o tom, že na Měsíci jsou nainstalovány propulzory pro možné manévry. Tyto 
trysky budou otestovány. Pokud by se oceány chovaly tak, že by mohlo dojít k velkému vymírání, bude měsíc 
použit k vyrovnání oceánských pohybů. Pokud by se použily, budete schopni sledovat manévrování měsíce v 
různých oběžných drahách, dokud se opět nestabilizuje v závislosti na konečné poloze výsledného náklonu 
planety.  

Budou se objevovat zprávy o meteoritech vstupujících do vaší atmosféry, jsou nebezpečnější v místech s tenkou 
kůrou. Kromě toho se mohou objevit falešné zprávy o útoku mimozemšťanů. Další věc, kterou považuji za 
důležitou, cizinci nejsou "padlými anděly" ani "padlými démony". Každý, kdo cestuje vesmírnými loděmi, je 
mnohem pokročilejší, než kterýkoli pozemšťan. Vycházíte z povídek, převedených do životních pravidel vašimi 
starými, ale stále aktivními náboženstvími, namísto toho, abyste žili podle vašeho vlastního vědomí. 

Bude mít zprávy o tom, že meteory budou vstupovat do vaší atmosféry nebezpečněji v místech, kde zkreslení 
vrstvy stojí o menší tloušťku a dokonce i zprávy o falešných cizích útocích mohou běžet na vašich oficiálních 
médiích další věc, kterou považuji za důležité říkat, že cizinci nejsou padlými démony ani padlým andělům 
naopak, všichni, kteří cestují vesmírnými loděmi ve vesmíru, jsou mnohem rozvinutější než jakýkoli pozemský 
člověk, který je stále založen na románech, které se proměnily v pravidla života prostřednictvím vašeho starého. 
Ale aktivní náboženství, a. 

Jak jsem na začátku, mnoho skupin bude přemístěno, vypaří se do vzduchu, mnoho již zmizelo. Ale nenecháme 
vás v tom sami.  
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Q – Slunce letící vesmírem? 

A – je snadné tuto odpověď vizualizovat. Představte si, že pozorujete galaxii zvenčí, miliardy hvězd s biliony 
planet, které se kolem nich otáčejí. Každá sluneční soustava s libovolným úhlem natočení a náklonu podle 
rovníkové roviny rotace galaxie. Kdyby byla tato teorie pravdivá a každá z nich by letěla v podobě spirály v 
náhodném směru své rotační roviny, dokážete si představit ten chaos? A upřímně, je to tak nelogické, že to lze 
snadno vyvrátit. Před tisíci lety kolonie Sumerů, Mayů a nesčetných dalších kultur pozorovaly a zmapovaly 
nebeská tělesa, která obklopují vaši sluneční soustavu a pozice těchto nebeských těles zůstávají stejné. 
S výjimkou odklonění pohybu vaší sluneční soustavy s ohledem k její pozici v galaxii, obíhající binární systém 
Alcyone každých cca. 24 200 let. Toto je nejvíce nepodložená teorie, na kterou jsem odpovídal. 

Q – Rozdělení podle frekvencí?  

A - Komunita Galactica má v současné době zmapovanou celou populaci planety, nyní se dokončují podpisy 
všech těch, od kterých se očekává, že budou pokračovat nebo se vrátí na planetu do nové fáze. Všichni 
dobrovolníci, všichni, kteří jsou schopni přejít na úroveň jedna, nebo to již zažívají, jsou na zvláštním seznamu. 
Ostatní budou převedeni do nových míst vývoje. To by měla být skvělá společnost, když se rozhodně integruje 
mezihvězdná komunita. 

Q – Jak aktivovat pineal gland/epifýzu/třetí oko? 

A - Budou aktivovány pouze interakcí s novými frekvencemi sluneční soustavy. Toto je situace, kdy kvantová 
energie, která existuje v tělech třetí dimenze, může přirozeně změnit a nasměrovat tento nový smysl vnímání. 
Nemá smysl pokoušet se ji "vyčistit" nebo "dekalcifikovat", nebo něco jiného, ve fyzickém prostředí. Je to, jako 
byste opravili poškozený mobilní telefon, ale nemáte místo, kde byste ho mohli nabíjet. Jak jsem již řekl, rozdíly 
nejsou jen v epifýze, ale v řadě změn ve vaší DNA, které dohromady umožňují harmonické fungování vašeho 
mozku. Všechno má svůj čas. 
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Q – Neutralizace Fukušimy?  

A - No, bylo by to možné, ale není to pravděpodobné. Než budou dokončeny přicházející změny, přidají se 
desítky "Fukušim". Vaši vládci nepřikládají dostatečný význam varováním, a to bude mít za následek větší 
problémy pro ty, kteří po finalizaci zůstávají. Zbývající společnosti s naší pomocí nebudou trpět tímto 
problémem, což je přímo v rozporu se směrnicí o vylidňování planety naplánovanou vašimi elitami. Nezaměňujte 
věci, společnosti, kterým bude pomoženo, nemusí být nutně na úrovni 1. Úroveň jedna je osobním problémem 
každého. Touto otázkou se nezabýváme. Až se usadí prach, všechno se obnoví, včetně vaší fauny a flóry. Vaše 
elita už nebude a nová společnost se bude rozvíjet na obnovené a vylepšené planetě. I kdyby se jádro planety 
ohřálo až do té míry, že způsobí velkou katastrofu, jako je exploze super sopky způsobující desetiletí "ledové 
doby" nebo kdyby asteroid spadl do oceánu a způsobil velké tsunami, bude společnost chráněna a bude 
prosperovat, jakmile se zbaví zneužívání svých elit. 

Mnozí z vašich náboženských fanatiků stále hledá odkazy ve svých náboženských románech. Démoni, spojení 
s bohem, interdimenzionální kontakty jsou jen konspirace a indoktrinace, kterou elity nasadily do společnosti. 
Vše je mnohem jednodušší a uvědomění si vaší pozice ve vztahu k Vesmíru vám umožní zjistit, že všechny 
odpovědi jsou uvnitř vás, v každém z vás. Bůh je každý z vás. Každý jde svou vlastní cestou. Nikdo nemůže zničit 
vaše vědomí, je individuální a nezničitelné. S vědomím budete připraveni pro jakoukoli událost ve fyzickém 
světě. Pomáhejte ostatním. Naděje nikdy nezemře, protože bude následovat vás a vaše vědomí všude, v tomto 
obrovském vesmíru. 
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Q – Aktuální události?  

A - Mohu předat informace o plánovaném přerovnání plánovaném komunitou Galaktika, ke kterým máme 
přístup.  
Tři planety v systému by měly být upraveny na nové orbity v komfortní zóně pro kolonizaci humanoidním 
životem. Mimo Zemi a Taus by se planety Mars a Venuše měly přesunout do komfortní zóny. To jsou tři nové 
obytné planety. Budou integrální součástí systému se snesitelným životem ve vaší sluneční soustavě. Tato data 
jsou neoficiální, neznáme přesný způsob, který vědci použijí pro tuto velkou operaci, ale byl sem poslán velký 
objekt, aby byl součástí této operace orbitální přeměny. Zahrnuje to přemístění všech ostatních planet systému 
na nové orbity, aby vznikla přirozená rovnováha nového uspořádání. Zkuste si představit precisnost a množství 
sil, které dokáží znovu nastavit velký Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, aby se do systému integrovala nová součást 
bez velkých traumat. Je to klíčové k dokončení změn. Ujišťujeme vás, že jsme zde k podpoře komunity planety 
Země. Nikdy už nebude stejná. Kůra se upraví na novou konfiguraci planety. Reakce na změnu systému se budou 
projevovat dlouho po přenastavení. Toto období vaše společnost využije ke změně uspořádání planety do nové 
reality s pomocí mnoha přátel.  

Během tohoto období se v solárním systému bude pohybovat mnoho velkých objektů. Budou zde pracovat velká 
zařízení. Slunce bude gravitačně působit, ale vše je vypočteno na nejmenší přímý vliv na humanoidy na Zemi. 
Bohužel se ztratí flora a fauna, která je závislá na geomagnetické orientaci. Pokud se někdo pokusí o eliminaci 
populace z důvodu přírodní pohromy, můžeme pomoci s obnovením. Hlavní motivací vašich elit pro redukci 
obyvatelstva je snížení šancí společnosti pokročit ve vývoji do další fáze planety. Čím méně lidí, tím snáze budou 
řídit planetu jimi vybranými. Dejte si pozor na vládu.  

Všimli jste si, že vaše vláda ztrácí morální zábrany a stále více přestává skrývat skutečnost, více a více vědců 
začíná mluvit o faktech, které nelze skrývat? Příchod nových objektů do sluneční soustavy nebude možné ani 
ignorovat, ani popřít, ani když informující osoby budou eliminovány. Elita již nemůže zakrýt fakta a vy bude mít 
čas na přijetí opatření a přehodnocení svých konceptů, abyste byli součástí této velké transformace jako součást 
integrovaná do plánovaného vývoje nové doby. Vaši lidé ztrácejí vizi budoucnosti, mladí lidé nemají cíl. Stále více 
jste v rukou několika lidí, váš sociální život a zájmy jsou závislé na komunikaci a spotřebě. Jste ve svém výběru 
extrémně omezení. Představte si, že vás násilím poslali do úzkého tunelu, ze kterého není možné vystoupit, 
pokud chcete "přežít" jako společnost. Přesně tento typ cílení od vás chtějí, a pokud se nezastaví silou událostí, 
budete odsouzeni žít v tunelu, vyrůst a zemřít v tunelu, úzce zaměření kvůli zájmům několika málo vybraných.  
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Q – Aktivity NASA? 

A - V první fázi vesmírného programu se zařízeními Challenger nesprávně zabavili hvězdné monolitické značení, 
které bylo na oběžné dráze. Toto bylo považováno za záměrný akt krádeže, protože monolit byl vědecká 
jednotka komunity Galactica. V roce 2003 již se zařízením Columbia došlo k pokusu o svržení lodi, kterou nazýváš 
"Černý rytíř", cílem bylo prozkoumat technologii po opravě v Antarktidě. Chtěli nainstalovat výbušninu, která by 
sundala kosmickou loď z její oběžné dráhy, kterou před 13 000 lety určili výzkumníci z Epsilon Boötis. Bylo jim 
v tom zabráněno silovým polem a dokonce byli varováni. Dostali instrukce, aby vyhodili více zátěže v obvodu 
silového pole v pokusu o destabilizaci kosmické lodi. Nedodržení varování mělo drastické následky. Z tohoto 
důvodu byly vaše vlády informovány o tom, že se nevrátí k cestám na orbitu, dokud nebude na této planetě 
založena nová sociální politika. Všechny lety, s posádkou, nebo bez posádky, budou doprovázeny hlídkami 
Plejáďanů, aby nedošlo k žádným závažným problémům a neměly žádné zbraně. Vaše primitivní vesmírná 
stanice byla opakovaně chráněna před zničením zásahy těchto hlídkových lodí, protože bez silového pole se 
může rozpadat v důsledku šoku z vesmírného odpadu, nebo mikrometeory, kterými systém v současnosti 
oplývá. Co se týče vašich laserových děl, nezpůsobí ani praskliny v barvě žádné kosmické lodi. Nezapomeňte, že 
jakákoli kosmická loď, která se zde pohybuje, může být 5 mil od Slunce, aniž by se jí to dotklo. Všechny mají 
neproniknutelné silové pole, mnohem víc než to, co předpokládá vaše vědecká představivost. Budou připraveni 
pomoci znovu nastartovat vaši novou společnost na obnovené planetě.  

Q - Síť starých tunelů a základen 

A - Byly vytvořeny jako tunely pro komunikaci mezi různými kulturami, aby se tudy mohly pohybovat malé 
obslužné lodě, aniž by si jich všiml zbytek obyvatelstva a reptiliáni, kteří tady často honili primitivní plazy. Jsou z 
období, kdy dinosauři ještě neopustili planetu, před poslední ledovou dobou. Stejné tunely byly postaveny na 
Marsu, na Měsíci a tisících dalších planet, ke kolonizaci nebo jednoduše v procesu těžby. Civilizace, které zde 
zkoumaly a kultivovaly kolonie na Zemi, v těchto sítích tunelů ponechaly velké množství vybavení. Většina z nich 
je dosud chráněna silovými poli, aby se zabránilo získávání artefaktů. Dnes v tomto kvadrantu nejsou žádné další 
konflikty, které by mohly ospravedlňovat použití tunelů na této planetě, takže mnoho z nich je opuštěno nebo již 
dávno zničeno tektonickými pohyby. Technologie, které v nich zůstaly, jsou zastaralé a staly se archaickými, ale 
podle vašich norem jsou považovány za ultramoderní. To vám pomůže získat představu, že jste ještě na začátku 
vaší cesty. 

Dejte si pozor na vládu.  

Vaši společnost má na starosti spousta bláznivých lidí. S nimi musíte být opatrní. Máte tu zákony, které se 
používají pro společné dobro a nespravedlivé zákony, které se snaží zachovat sociální podřízenost. Tyto by 
neměly být uplatňovány a přijímány vědomím planety. Nezapomeňte, že tu budou přátelé připraveni pomoci 
restartovat vaši novou společnost na obnovené planetě. 

Zvláštní zpráva CB (bez videa) 

Dobře, přátelé, jak již někteří z vás ví, rozhodl jsem se popsat některé podrobnosti mé návštěvy na lodi služební 
flotily Mantuk z Andromedy. Nelíbí se mi popisovat mé pocity, protože se mi někdy připadají nereálné ... 
nemluvě o těch, kteří si to přečtou. Ale navzdory skutečnosti, že je těžké tomu věřit, každý se rozhoduje sám, 
podle svých vnitřních pocitů.  

Na konci loňského roku jsme diskutovali o přemístění bývalého člena týmu, který byl ztracen v naší společnosti, 
jako jsme to udělali již několikrát, když mi Mythi řekl, že se musí na krátkou dobu vrátit na loď, aby dokončil 
některé věci. Když jsem se s ním loučil, zeptal se, jestli bych s ním nechtěl jít na pár minut ... Nejdřív jsem nevěřil 
svým uším, protože jsem se to z něj v posledních třech letech pokusil několikrát vyrazit a bez úspěchu. Ale řekl: 
„Neboj se, řekl jsem týmu, že bych tě chtěl přivést, abys to poznal...“ vzal mě nenadále, aniž bych měl čas 
diskutovat o možnosti vzít fotoaparát. Než jsem se nadál, ocitl jsem se v malé čekárně, kde celý strop byl 
z materiálu vyzařujícího přirozené světlo. Když jsem si konečně uvědomil, že jsem byl transportován, krevní tlak 
mi náhle dramaticky klesl. Po několika minutách jsem ležel na něčem jako nosítka a malá zdravotní sestra se mě 
dotkla na rameni. Vypadala velmi roztomilá. Uvědomil jsem si, jak je Mythi na jejich vlastní standardy ošklivý ... 
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legrace... vím, že si to přečte. Okamžitě jsem se postavil, cítil se dobře a jako inženýr jsem začal všechno 
zkoumat a snažil se pochopit vnitřní dynamiku tohoto místa.  

Vešli jsme do haly, která vypadala jako tropická zahrada, osmihranná, s místy k posezení, s příjemným 
osvětlením, s několika krásnými rostlinami, které byly v průhledných vodních balónech nebo jiné kapalině a 
různé druhy květin v každém rohu. Nedokázal jsem si představit, že by něco takového mohlo být umístěno 
v malém talíři. Když jsem chtěl jít prozkoumávat jeden z rohů, uvědomil jsem si, že jsem v čemsi velkém, s 
mnoha chodbami, několika pokoji, ložnicemi a předsíněmi. Žádné kabely, potrubí, nebo ovládací prvky, nic z 
toho ... vše řízeno mentálně. Potkal jsem asi 18 lidí z nejméně tří různých ras, všichni velmi přátelští. Někteří z 
nich vykročili, aby mě pozdravili a potřásli rukou. Mythi jim řekl, že to tady tak děláme ... vtipné ...  

Jednoho z nich mi Mythi představil jako „inženýra“ týmu jménem „Tesid“, vysvětlil mi, že všechno na lodi je 
naprogramováno na molekulární úrovni, a reaguje na mentální příkazy těch členů týmu, kteří jsou zodpovědní za 
určité funkce. Vzal mě, abych se podíval na "strojovnu". Všechno, co jsem viděl, bylo 8 kovových polokoulí, s 
největší uprostřed, bez ovládacích panelů nebo hluku v místnosti. Skutečné zklamání pro "inženýra s nulovou 
úrovní"! Požádal jsem ho, aby mi ukázal "kontrolní místnost", a on mě tam vzal. Konečně jsem viděl panel. A 
opět k mému zklamání, žádná tlačítka, blikající světla nebo páky. Operátor si máchl rukou nad malou značkou a 
strop přešel z "kovového" stavu do zvláštního stavu plazmy, a stal se průhledným jako krystal. Viděl jsem 
všechno, co se děje mimo loď. V tomto okamžiku jsem si uvědomil, že loď je v oceánu!  

Když jsem se podíval na nohy, všiml jsem si, že i podlaha se stala průhlednou, jako by dal příkaz do celého 
pokoje, aby se stal průhledným. Bylo to pocit, že plujeme ve skleněné bublině s vertikálním a horizontálním 
pohledem o 360 stupních ... Z lodi bylo vidět všechno, až na nejmenší detaily vnějšího prostředí. Neskutečné! Na 
tomto panelu byl kruhový rám, jako dvoumetrový kovový kruh, podobné jsem viděl v několika dalších 
místnostech. Zeptal jsem se na jejich účel a on mě požádal, abych si ze systému vyžádal nějaké informace ... 
Zeptal jsem se na továrnu, která postavila tuto kosmickou loď a před mými očima se zformoval trojrozměrný 
obraz, jasně jsem viděl planetu a systém mi ukázal továrnu, kde byly stovky různých typů lodí různých formátů... 
cítil jsem se ztracen ve vesmíru ... pak jsem viděl dům, kde žije Mythi a všechny sousední domy ... tohle místo 
bych neopustil ani za nic, jsme jak nevědomí mravenci… proto jsou bytostmi páté úrovně...  

Najednou jsem cítil vůni, trochu jako vanilka. Tak jsem se zeptal na jídlo, kde skladují zásoby, jaké druhy… a 
dozvěděl jsem se, že jídlo tu není, mají terminál v jídelně, který doslova materializuje jídlo, které chcete. Jídlo 
přijde ze zásobovací stanice, specifické pro každou planetu jakékoli rasy, která pracuje na lodi, což je další funkce 
tohoto stroje - je trvalý portál na jakékoli místo si vyberete. Nepředstavitelné!  

Když jsem si uvědomil, že čas letí, zeptal jsem se, jak může loď s průměrem 80 a výškou 10 metrů obsahovat vše, 
co jsem viděl. Vysvětlili mi další technologii, o které jsem nikdy neslyšel, a stále tak trochu nechápu, jak funguje. 
Řekl mi, že to všechno je v jiné rovině, spojené s touto kosmickou lodí a celým interiérem lodi, jako trvalý portál. 
To znamená, že když jste uvnitř těchto místností, chodbiček nebo salonků, skutečně nejste uvnitř samotné lodi, 
ale uvnitř přilehlého prostoru paralelně s touto lodí, který je nedílnou součástí lodi. Divné. Tato fantastická 
technologie poskytuje obrovský prostor v malém místě... jako kouzlo ... nazývají to "prostorové přeskupení". 
"Program", který ovládá tuto technologii, pracuje v reálném čase a umožňuje přenášet z jednoho prostředí do 
jiného, aniž by změnil osvětlení nebo teplotu. Není tu žádný viditelný centrální superpočítač, vše je 
naprogramováno v molekulární struktuře lodi.... Struktura ovládá vnitřní prostředí, silová pole, pohyblivost a 
manévrovatelnost lodě atd. Dokážete si představit podobnou technologii? "Inženýr" mi řekl, že technologie 
"prostorového přeskupení" byla pro ně nová, stará asi 500 let, ale až v posledních dekádách byla použita pro 
servisní lodě. Ptal jsem se, co by se stalo s touto technologií v případě nehody na lodi? Jak by loď vypadala? 
Odpověděl, že pokud bude loď z jakýchkoli důvodů mimo provoz, bude jako prázdná skořápka, uvnitř nic 
neuvidíte. Umíte si představit, jak jsem se cítil mrňavý v přítomnosti inženýra, tak jednoduše a klidně mluvil o 
technologiích, které dosáhneme, až za několik tisíciletí. Ptal jsem se, proč se elity naší planety snaží ukrást cizí 
technologie, i když je nemohou kopírovat? Na to on odpověděl: "Nepotřebují nejnovější technologie, hledají 
staré technologie, které jsou pro vaše vědce snadnější pochopit. Nemají zájem o získání lodi, jako je naše, ale 
lodě starší než tisíc let mají více tradičních technologií, kde mohou provést re-ingeneering některých klíčových 
nebo strukturálních detailů. " Na základě tohoto vysvětlení jsem pochopil "velké úsilí" elit získat staré kosmické 
lodě a artefakty, staré fragmenty zničených lodí na Měsíci a dokonce i "Černého rytíře". Mythi mi ukázala, že je 
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čas se vrátit a rozloučit. Velmi přátelští lidé. Omlouval jsem se za vniknutí do jejich záležitostí a zamířil jsem do 
místnosti, kde jsem vstoupil na loď. Byl jsem zpět. Rozloučil jsem se s Mythim a poděkoval mu za iniciativu, 
kterou kvůli mně podnikl. Jediný závěr, který jsem z této návštěvy vyvodil, že jsme stále tak daleko z nimi, že i 
bolí na to myslet. Doufám, že můj příběh vám pomůže vytvořit stručnou představu o tom, kdo teď jsme. Captain 
Bill - únor 2014. 
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Přátelé, dělal jsem něco daleko odtud, ale jsem zpět. Co se týká planety, Pacifický ohnivý kruh je přetížený. 
Dlouho očekávaný okamžik v agendě elit, aby se připojily přírodní krizové situaci s předem stanovenými plány 
pro vaše lidi. Přichází čas. Činnost jaderných elektráren měla být ukončena před rokem, ale neměli to úmyslu. 
Může dojít k řadě nehod, které způsobují zmatek mezi obyvatelstvem. Jak mnozí z vás již víte, dostali jsem 
pokyny zakazující zveřejnění informací o místních událostech, protože to může způsobit odpovídající reakci 
veřejnosti a my nemáme právo jednat jako proroci. Ale mnozí z vás jsou schopni číst mezi řádky a vyvodit závěry 
na základě našich rozhovorů. Ano, poslední okamžiky testování životaschopnosti vaší společnosti se rychle blíží. 
Zdá se mi, že mnozí z vás mají pocit napětí v atmosféře a uvědomují si, že se musí stát něco nevyhnutelného. 
Všechno, co se stane v roce 2014, dobré a špatné, může pokračovat i v následujících letech. 

Q – Lokalizace havarovaných letadel? 

A – Najdeme ho, pokud máme podrobnosti o této události, ale nemůžeme se přímo zabývat náhodnými 
událostmi. Máte zde tisíce letounů na denní bázi, a nesledujeme činnost každého z nich, protože to není naše 
práce. Jediné, co mohu s jistotou říci, je, že neexistuje "únos" letadla cizí rasou, protože tato činnost je 
sledována Plejáďany a nic z planety nezmizí, aniž by nebylo uvedeno v katalozích. Tato událost je s největší 
pravděpodobností dílem jedné z vašich politických sektářských skupin, kdy vytváří očekávání, nebo ruší nějakou 
jednostrannou hrozbu. A ne, nebude tu žádná invaze cizinců, nebo Nephilim, nebo Greys. Přijdou sem rasy, 
které podporují jejich založené kolonie, nic víc.  

- Jak jsem již řekl, Rusko, Čína a Blízký východ jsou skupina zemí, která nikdy nepatřila do frakce elit, které 
kontrolují planetu. Vždy byli trpěni a považováni za "občany druhé kategorie". Problém je však v tom, že se po 
poslední světové válce vyzbrojili ve stejném čase jako elity a současně získali přístup k technologii jaderných 
zbraní, kterou vyvinuli vaši vědci v Německu. 

 - Geopolitické chování vaší planety je zaměřeno na možnou konfrontaci těchto dvou frakcí a druhý indikovaný 
trend - Rusko a Blízký východ "se stará" o Západ a Čína se postará o Asii a Evropu. 

 - Neříkám termíny, ale jako vědec, který se specializuje na tuto oblast, mohu říci, že tyto trendy se brzy zakoření 
s využitím současného průběhu událostí, přírodních katastrof a dalších "umělých" katastrof. Kasta vašich 
vládnoucích elit vyloučila prvky Středního východu, Rusy, Židy a Asiaty. Tyto rasy byly po dlouhou dobu 
považovány za "druhou použitelnou třídu", a nyní se pro ně staly "problémem". Vrchol vaší sociální pyramidy se 
zhroutí a další "vrchol" se pokusí získat jejich místo. Čeká je zklamání. Tato kolonie se bude řídit pravidly 
Galaktického společenství, jakmile se objeví spory.  

- Objevuje se mnoho lodí, aby se lidé postupně připravili na jejich přítomnost na planetě, a to i bez oficiálního 
povolení Galaktického společenství, které nad tím zavírá oči. Velké lodě těch ras, které zde zanechaly svá 
semínka, jsou nyní umístěny v Antarktidě a vysílají zpravodajské týmy do všech bodů planety pro jejich 
závěrečné vyhodnocení. Každá z těchto ras může přijmout zvláštní opatření týkající se jejich etnické skupiny, 
pokud bude schváleno Radou Galaktického společenství. 

Q – Dlouhé lebky? 

A – Stále se ptáte na Noční chodce, Bigfoot/Sasquatch, Sirény, delfíny, reptiliány, ale nikdy jste se nezeptali, kolik 
ras inteligentních bytostí žilo na planetě. Vždy jsem na tuto otázku čekal. 
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- Existuje rasa, která je přímým potomkem Atounů. Kolonie byly na planetě udržovány více než 40.000let. Byl to 
tým lidí, kteří se rozhodli zůstat, po odsunu jimi spravovaných kolonií. Chtěli vytvořit možnost pokračování rasy 
na Zemi a byli původně dobrovolníci. Jako takoví zde byli ponecháni bez původních technologií, aby začali od 
začátku, ale nefungovalo to. Nejsem si jistý, zda budou na této planetě pokračovat v nové době. Několikrát 
téměř vyhynuli, když planeta prošla globálním kataklysmatem a v těchto divokých dobách byli mnohými 
kulturami perzekuováni, protože se lišili od všech ostatních. Jsou velmi inteligentní, ale postrádají praktičnost při 
rozhodování jako běžní humanoidi. Kvůli jejich schopnostem byli od dob Atlantidy oceňováni jako kněží, kteří 
mluvili v nebeském jazyce. Byli zodpovědní za vědecký a astrologický vývoj novějších lidí, jako jsou Inkové, 
Aztékové, Mayové a Egypťané. Nyní pracují s řadami svých potomků, a stále vládnou na planetě. Během tisíciletí 
života a rození se na planetě úrovně 0 se z úrovně 3 vrátili k úrovni 1, a jsou první, kteří zaznamenali změnu 
úrovně na planetě. 

Jsou obyvateli planety Země, stejně jako vy, kteří jste sem byli přineseni. Jsou jiná rasa, s jinou DNA, jsou to 
velmi chytří lidé. Jelikož však nejsou praktičtí a nedokáží sami přežít, připojili se po posledním kataklyzma 
v Egyptě k vašim elitám. Jsou drženi v podzemních koloniích a na některých dobře chráněných místech od jiných 
společností. Na oplátku pracují pro výzvědné služby. Sloužili a slouží jako oficiální kontakty mezi různými rasami 
Greys a dalšími rasami od raných dob kolonizace Atlantis, až do dnes. Hovoří telepaticky. Tím si zaslouží uznání a 
neomezenou ochranu vládnoucích elit. Mnoho z nich pracovalo s vědci reptiliánů, když ještě byli tady, a mnoho z 
nich nyní žije v kolonii na Marsu. Vidíte, nejsou špatní; jsou prostě "závislí". Mají velmi málo potomků, takže 
jejich rasa nedosáhla na planetě velký rozvoj. V současné době je jejich počet přibližně 10 000 osob. Moc se o ně 
nestarejte, protože pokud budou elity padat, padnou s nimi. Dokonce, i když přežijí, nejsou válečníci, ale 
myslitelé a nepředstavují žádné nebezpečí. 
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- Přátelé, během tohoto období nebude komunita Galaktika zasahovat do přírody planety, neboť podle jejich 
názoru planeta se planeta dostává k časovému limitu k provedení změn, ke kterým musí dojít při konfiguraci do 
nové fáze. Arcturiani odstraňují tlakové nádoby, které byly instalovány, aby proces proběhl v nejzazší možné 
době, aby lidé měli více času na přípravu a zvýšení své osobní frekvence. Podle současných údajů se další 2 
procenta populace připojily k pásmu kmitočtů kompatibilnímu pro koexistenci s úrovní 1, nyní je to 24 % 
celkově. Tento čas navíc umožnil zvýšit počet z 10 na 24%, což se naprosto vyplatilo. Planeta přestala být 
nápravná; lidé, kteří zde zůstávají, se stanou uživateli planety, jako jejich vlastní domov, rasa lidí planety Země. 

 - Póly budou migrovat, jakmile bude obnovena normální rovnováha systému. Jak můžete vidět, planeta Venuše 
se na obloze stává jasnější, protože bylo rozhodnuto změnit oběžnou dráhu Venuše na vhodnější pro budoucí 
osídlení. Systém byl udržen ve víceméně stabilním stavu pomocí velkého objektu, který je na stacionární dráze 
v jižním kvadrantu Země. Pokud bude systém reagovat na změny, CG a její vědci přijmou všechna nezbytná 
opatření. Tuto skutečnost jsme se dozvěděli, až když byla provedena. Očekáváme tektonickou odpověď, 
abychom se dozvěděli, co se stane s póly a před měsícem začali Arkturiáni odstraňovat sondy na místech 
s největším napětím. Přirozený proces může nastat kdykoli.  
Co se týče Venuše, vaši vědci se o tom nezmiňují, ale váženější a kvalifikovaní amatérští astronomové mohou 
tyto změny sledovat. Na měsíci je velmi aktivní pohyb lodí a dokonce i amatérští astronomové mohou snadno 
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sledovat realitu přítomnosti bratrů z jiných ras na lunárních základnách. Každá loď z měsíční základny bude 
potřebovat jen pár minut, aby dosáhla vaší atmosféry. Je to stejné, jako být na základně v Antarktidě. 

 - Víte, že nemohu podávat informace o předpovědích přírodních jevů v regionech. Nemohu ovlivnit tento 
aspekt a chovat se jako vizionář. Ale, fakta jsou přímo před vámi. Použijte své pozorování a intuici, abyste 
pochopili, jak se nejlépe připravit. Všichni budou v pořádku, pokud jste vědomě připraveni čelit jakékoli 
skutečnosti. Mějte na paměti, že jediné, co se vás může pokusit zničit, jste "vy sami". Navzdory tomu jste 
nezničitelní. 

- Inteligentní rasy, které žijí na planetě dlouhou dobu a stále jsou zde: 
- Různé etnické skupiny humanoidů vám známého typu 
- Potomci Atounů, skupiny, která zde na zkoušku zůstala, z vlastní svobodné vůle. Zástupci této rasy pracují jako 
"poradci" vaší elity výměnou za podmínky k přežití. Jsou to velmi inteligentní stvoření, jejichž IQ je více než 160, 
ale manuálně nepraktičtí. Jejich jediný anatomický rozdíl od vás je prodloužená lebka a nepřítomnost patra. 
 - Dvě rasy vodních humanoidů, které dýchají jako obojživelníci. Vypadají jako humanoidi zkřížení s mořskými 
savci, jako jsou delfíni. Jedná se o starodávnou rasu, žijí na planetě více než 50 tisíc let.  
- izolované skupiny humanoidů, jako je Bigfoot. Rasu přivezli staří plazi, pro práci a jako otroky a pomocníky při 
lovu, ale to nevedlo to k uspokojivým výsledkům, byli ponecháni na milost osudu.  
- Izolované skupiny starověkých bytostí spojených s vaší mytologií, nazývaní Satyr. Objevily se jako výsledek 
experimentů s DNA, které prováděly starověké rasy reptiliánů, kteří před více než 30 tisíci lety často 
navštěvovaly planetu. Je to jediná ze starověkých experimentálních ras, která přežila dodnes a žije v izolovaných 
skupinách v drsných oblastech planety. 
- Izolované skupiny bytostí pocházejících z rasy hmyzu, těch, které nazýváte "Noční chodci" (Zigs), kteří mají 
dobré vztahy s Bigfooty. Přišli sem studovat životní formy hmyzu ve vaší fauně (která je úžasná). Zůstali, přestože 
mají lodě, kterými se mohou vrátit na svou planetu. Rozhodli se zůstat a pokračovat ve svých experimentech a 
posílat zprávy vědeckému společenství své planety. Insektoidi myslí jinak, než my. Občas je obtížné s nimi 
filozofovat o něčem jiném, než je jejich práce a odpovědnosti. 
- Izolované skupiny reptiliánů a jejich Greys, kteří zůstali bez prostředků na základně vaší vládní laboratoře. 
Nemohou opustit planetu, protože od roku 2012 byl zakázán pohyb lodí reptiliánských lodí na planetě.  
 - izolované skupiny hybridního původu, které žily tisíce a dosud přežívají ve vzdálených horách Tibetu.  
- Velké množství Plejáďanů, kteří žijí ve vaší společnosti jako pozorovatelé nejméně sto let. Mnozí z nich jsou 
považovány za "pozemšťany", protože se zde narodily již více než dvě generace. Nemohou ovlivňovat vaše 
společnosti, udržují pouze neustálý kontakt s týmy, které pozorují planetu po detonaci první atomové bomby. --- 
Rasám, které musely žít izolovaně, kvůli svým velkým odlišnostem od většinových humanoidů, bylo v jejich 
technologickém vývoji téměř úplně zabráněno, aby příliš neodhalili své skupiny, ale to neznamená, že to 
ovlivnilo jejich duševní a duchovní vývoj.  
- Další druhy bratrů, které se v blízké budoucnosti potkáte, jako jsou Plejáďané, Arcturiani, Camelopardali, 
Atunové, Aldebaranové, Alkaidi, rasy ze Síria, Chithoks, rasy z Rigel Centauri, mezi mnoha jinými rasami. Některé 
z nich se vám budou zdát "hezké", z vašeho pohledu budou ostatní vypadat "škaredě". Ale časem si uvědomíte, 
že fyzická krása je relativní a důležité je přesně to, co máte uvnitř, "v hrudi." Anatomie závisí na adaptivním 
vývoji životních forem v odlišném prostředí. V souladu s tím se Arcturiani vždy zdají být "divní", ale pokud je 
poznáte podrobněji, "při zhasnutém světle", budete cítit "zevnitř" svůj přátelský postoj a teplo, které rádi sdílí se 
všemi ostatními. Širší koncept života mezi různými rasami je schopnost vyrovnat se s jejich rozdíly a pochopení, 
že to, co vám dává radost, nemusí nutně přinášet radost jiné bytosti. Každá rasa má své vlastní priority a touhy. 
Galaktické společenství se pokoušejí pomoci každé rase dosáhnout dobrých životních podmínek bez poškození 
pohody sousední rasou. Bohužel, na vaší planetě se rozdíly mezi různými etnickými skupinami stejné rasy 
nerespektují. Z těchto důvodů, aby se planeta mohla spojit s komunitou, v níž vládne harmonie, musí být 
společnost "odfiltrována" na přijatelnou úroveň porozumění. "Když si myslíte, že je vše ztraceno, pomůžeme 
vám najít řešení." 
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Odpovědi na nejčastější otázky 
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Q – Megalitické stavby na Sibiři? 

A – Během existence těchto struktur nebyla teplota v této oblasti chladná, ale mírná. Mimo arktické oblasti, jako 
váš Antarktický kontinent, všechno bylo zelené a dále od geografického jižního pólu té doby. Mluvíme o období 
před 14 až 12 tisíci lety, přibližně v době, kdy byl satelit Black Knight, který patří Arcturiánům z Epsilon Boötes, 
přesunut z lunární základny na oběžnou dráhu Země. Tento satelit sledoval a nadále sleduje všechny následné 
změny v kůře planety a její populaci. Tyto stavby byly postaveny v dnešní Sibiři pro ochranu a jako energetické 
stanice pro kolonie pod dohledem Arkturiánů Boötes, tehdejší osadníky. Obrana byla proti reptiliánům, kteří se 
snažili kolonizovat planetu, kterou považovali za "lovecký areál".  

Pokud bude pokračovat výzkum v těchto místech, najdete velké starodávné podzemní budovy, stejně jako různé 
dobové artefakty. Mnoho bunkrů s energetickými zbraněmi je stále rozptýleno v celém regionu, ale jsou 
chráněny silovými poli naprogramovanými na molekulární úrovni. Lidé, kteří zde žili, byli součástí velkého svazku 
společností Atlantidy a byli odvezeni, když dosáhli první úrovně. Planeta zůstávala na nulové úrovni po tisíciletí a 
již nebyla slučitelná se sekvencí vývoje těchto společností. Právě v tomto období došlo k tektonické přestavbě, v 
jejímž důsledku byly zaplaveny kolébky civilizací, především Atlantis, Brasilis a Saxové, které se nacházely v 
různých oblastech planety. Všechna tato města jsou stále pod vodou a zůstanou tam až do dalších tektonických 
změn, možná přinesou na povrch pozůstatky minulých slavných časů planety. Abyste měli představu, měli už 
antigravitační stroje a nástroje a na těchto strojích se volně pohybovali po planetě. Používali čistou energii, takže 
vám přenechali planetu v dobrém stavu. Což o vás říci nemůžeme. Planeta musí výt recyklována, aby se 
eliminovalo vše, co bylo bez náležitého respektu vyhozeno do přírody. Bezohledný pokus o sebedestrukci vaší 
biologické rovnováhy. Ale přes 20% z vás si je již vědoma těchto skutečností, respektují přírodu a rovnováhu. 
Proto jsou to oni, kteří zdědí Zemi. Jak vidíte, přátelé, stovky civilizací existovaly na této planetě za posledních 
100 milionů let. Můžete si vědecky zdůvodnit skutečnost, že jste byli vybráni za účelem chronologického 
utváření společnosti první úrovně, která bude pokračovat na této planetě, která se shodou okolností přesunuje 
na první úroveň, a to právě během života vaší generace. Jedná se o mezník, změnu éry a uvedení planety Země 
na mapu planet, které se budou účastnit společného vývoje jako bratři všech planet Galaktického společenství 
první úrovně.  

Q – Populační růst? 

A – Planeta Země při současném znečištění způsobeném vašimi společnostmi, nebude schopná přežít, pokud jde 
o přírodu, s populací více než 600 milionů znečišťovatelů. V nové fázi, která bude začínat, s dostupností nových 
technologií, energií, s ohledem na přírodní zdroje a s odpovídající klimatickou kontrolou, se o to vaše společnosti 
již nebudou muset starat. Za optimálních technologických podmínek je planeta Země schopná podporovat životy 
sedmdesáti miliard lidí bez toho, aby se sama poškodila, ale to platí pro lidi, kteří jsou na první úrovni, vědomí a 
zapojení. Ale ve všech planetárních společnostech existuje rovnováha. Vaše společnost bude přirozeně udržovat 
rovnováhu kdykoli, bez ohledu na to, jaká opatření budou učiněna uměle. Rovnováhu lze také dosáhnout 
přidáním dalších kolonií z jiných planet. Život je mnohem zajímavější, než si dokážete představit.  

Q – Choroby a planeta úrovně 1? 

A – Planeta je nakonfigurována na první úroveň do té míry, jak je možné. Problém není planeta, ale obyvatelé. 
24 %, kteří zde zůstávají, se nemusí bát. Jakmile se frekvence planety zbaví falešné harmonie, choroby a zlo se 
přirozeně vytratí ze společnosti. V přechodném období, kterým nyní procházíte, nemůžeme zasáhnout, protože 
oficiální "planetární společnost" na Zemi dosud nenastala. Může se zdát, že vám nechceme pomáhat, ale ve 
skutečnosti nemáme právo zasahovat do špatného chování vaší společnosti v průběhu úprav. Většinu vašich 
současných nemocí jste si způsobili sami. Veřejné osvobození od jedů produkovaných vaší elitou bude prvním 
krokem k začátku zbavování se mnoha dnešních nemocí.  

Naše systémy obnovy těla pracují na základě genetické manipulace na molekulární úrovni. Nejsou 
naprogramovány na léčení různých typů záměrné otravy, které zde zažíváte od dětství až po stáří. Až se s vámi 
budeme moci přímo spojit, naše systémy mohou být naprogramovány, aby vyléčily vše i se všemi doprovodnými 
nuancemi. Mnozí z vás budou úplně vyléčeni a vaše původní zdraví bude obnoveno. Doufám, že k tomu dojde 
brzy. Mnozí, kteří nás považují za "zlo", budou mít možnost poděkovat novým bratrům během této nové fáze 
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vývoje. Já, bohužel, mohu dát jen radu, stejně jako předtím. Dostal jsem varování, abych nezkoušel jednat jako 
léčitel bez profesionálního zázemí. Mnoho dětí narozených na první úrovni bude mít v DNA anomálie, které 
umožní schopnosti, které v současné době nejsou známy, ale to je normální vývoj. I přes neúplné vyrovnání 
harmonie se tento jev již děje v různých společnostech planety. Lidská rasa kráčí k lepší budoucnosti.  

- Přátelé, mějte na paměti, že se očekávají tektonické změny pro restrukturalizaci planety, nesoustřeďujte se na 
nevyhnutelné, zkuste být co nejblíže k rodině, pokud dojde k událostem ve vaší lokalitě. Během tohoto období 
budete svědky zvláštních jevů ve vaší atmosféře způsobených přirozenou interakcí procesu globální změny spolu 

s riskantními a represivními pokusy o 
manipulaci s atmosférou vaší vlády. 
Příroda nabere správný směr k recyklaci, 

která bude ideální pro 
současné i budoucí generace. 
Tato skutečnost způsobí, že 
všichni rozbijete spojení se 
současnými manipulátory 
planety a získáte právo 
vytvářet spravedlivější 
společnost pro všechny, kteří 
se na tom budou podílet.  

- Trpělivost je kvalita lidí, kteří 
jsou více informováni o 
skutečnostech, chápou, že 
neexistuje přesná posloupnost, ale pouze spojení souvisejících událostí, které dokáží nastavit aktuální 
posloupnost budoucích událostí. Osud jedné generace je určován touto sekvencí událostí přidané k časové ose 
této společnosti, kam tě to 
může vzít. 
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Q – Ruský satelit u Saturnu? 
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A – Mateřské 
lodě, jsou větší 
než Země, patří 
rase potomkům 
Arcturiánů, 
obyvatelům 
Camelopardalis. 
Stejná rasa je odpovědná za údržbu satelitu Black Knight – se společností Boötis mají společný podnik (joint 
venture). Tyto lodě jsou velmi, velmi velké a vozí těžební zařízení a minerály. Také zachycují asteroidy složené z 
objednaných minerálů v Oortově mračnu. Dokonce i na snímcích NASA z Hubbleova teleskopu jsou někdy 
zachyceny. Buď záměrně, nebo nepozorností.  

Občas tyto velmi velké lodě z Camelopardalis uvidíte. Jejich základny jsou rozptýleny po celém systému. Na 
Jupiteru a jeho měsících, na Saturnu mají obrovskou šestihrannou základnu na severním pólu planety a také 
těžební stanice na různých měsících. Na Marsu udržují vybavení a umělé měsíce jako operační základny. Mají 
průzkumné základny pro ložiska nerostů na Uranu, Neptunu, Venuši, Merkuru a dokonce i na malém Plutu. 
Těžbu na Zemi na základě rozhodnutí Galaktického společenství, zastavili asi před 11 000 lety, kvůli založení 
humanoidní kolonie. Ale i nadále těží na měsíci, kde fungují jejich základny dodnes. 
 - Pokud máte příležitost sledovat Slunce prostřednictvím satelitů, uvidíte mnoho masivních lodí různých ras, 
které nabíjejí své plazmové baterie a přeměňují energii uvolněnou Sluncem. Plazmová energie se používá v celé 
lodi pro vnitřní použití: osvětlení, vytápění, silová pole, nářadí atd. Ve většině moderních technologických 
koncepcí pro vytváření kosmických lodí je pro navigaci vytvářeno unipolární magnetické pole pomocí antihmoty 
tak, aby byl zdroj energie stabilní, a nemusí být dobíjen během celé životnosti lodi. Proto nejlepší místa pro 
parkování obrovských lodí v systému jsou vždy poblíž slunce.  

Q – Zničená ruská komunikační raketa? 

A – Raketa byla poškozena sondou Plejáďanů z jednoho důvodu; nebyla to jen komunikační družice. Sondy 
odpálí rakety, pouze v těch případech, kdy jsou na palubě jaderné hlavice, to je něco, co se vám nesděluje. Už 
jsem řekl, a opakuji, že Plejáďané nepovolují jaderné zbraně a budou ničit všechny, které odhalí. Sondy jsou 
stokrát rychlejší než jakákoli raketa, kterou dokážete vyrobit, takže se jim nedá vyhnout. Není žádná další šance 
provést výbuchy jaderných zbraní v pásu Van Allena, nebo poslat další střely proti základně na Měsíci, jak před 
lety udělali. Pokud to ještě nevíte, pokoušeli se sestřelit družici Black Knight dvěma střelami, které byly 
zachyceny, aniž by dosáhly svého cíle. Poté, co se jim to nepodařilo, pokoušela se posádka raketoplánu 
Columbia nainstalovat výbušniny k rozbití satelitu a snesení do Antarktidy. Po posledním varování byla Columbia 
deaktivována (2003). 
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Q – Je hadronový urychlovač portál? 

A - S tímto typem technologie byste mohli získat nejdražší materiál na světě – antihmotu. Problém je v tom, že 
nejste schopni udržet nezbytnou izolaci částic na kvantové úrovni. Starověké portály mohou být vytvořeny touto 
archaickou technologií, ale budou sloužit pouze pro komunikaci a nikoli pro teleportaci hmoty. Pokyny pro 
sestavení těchto generátorů byly získány pomocí "dlouhých lebek", které pracují pro vaše vlády. Komunita 
Galaktika zabrání jakémukoli pokusu o otevření portálu k jakémukoli opuštění Země, dokud nebude Země 
uznána jako aktivní člen komunity. Portály v dnešní technologii jsou virtuální a mohou být otevřeny na dálku, 
aniž by bylo zapotřebí rozsáhlých zařízení tohoto typu. Portál se může objevit a zmizet, aniž by jakkoli ovlivnil 
okolní prostředí, zcela nepovšimnut. 

- Arcturiáni provádí velkou operaci k vymezení zón planety. Můžete zaslechnout hluk a stopy v půdě a 
pobřežních pruzích. Tyto hranice jsou jako geofyzikální senzory, které vytvářejí přesný holografický obraz 
tektonických pohybů z jakéhokoli úhlu, a poskytují kontrolní body pohybu. Umožňují podniknout akce během 
událostí. V přírodních procesech je mnoho proměnných. Toto je nejlepším způsobem, jak získat dynamickou 
mapu těchto projevů. 
 - Vím, že pro některé z vás je velmi obtížné čekání na změnu, ale čas je subjektivní důležitost, v závislosti na 
tom, jakým způsobem se podílíte a procházíte časovou osou daného fyzického období. Jste tady ve správný čas.  

118 

Jsem rád znovu s vámi. Byli jsme nuceni jít na záchranou misi, na kolonii s nulovou úrovní, která žije na šesté 
oběžné dráze regionu, který nazýváte Gliese 876. Kolonie byla téměř úplně zničena agresivní rasou Insektoidů, 
která je překvapila. Bohužel, hmyz je velmi obtížné zvládnout. Nejčastěji se prostě chopí silou toho, co potřebují, 
aniž by brali ohledy. Kolonie, které přežily, byly reorganizovány pomocí "hvězdných astronautů", jak nás 
pojmenovali.  

- Přátelé, nemůžu fotit ani nechat fotografovat nic, co by mohlo způsobit nepřiměřené změny. Dostal jsem 
upozornění, že dělám tyto společenské studie týkající se Terranů. Ale nedostal jsem úplný zákaz, protože jsem 
nepřekročil určité limity. Naše systémy reprodukce obrazu nejsou kompatibilní s vašimi systémy. Používáme 
technologii, která vytváří holografický obraz, na molekulární úrovni bez obrazovky. Není to možné přenést do 
vašeho typu obrazů. Jsme schopni mentálně přenášet informace mezi sebou a jinými vnímavými humanoidy. 
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Expert je schopen dokonce vyšetřit pacienta pomocí tohoto typu holografie. Dokáže otevřít a prozkoumat 
pacienta, protože systém zobrazuje nejen vnější obraz, ale i vše, co je uvnitř obrazu. Vím, že je to těžké pochopit, 
ale molekulární holografie molekulárně kopíruje detaily skrze design, jako vaše magnetická rezonance vytváří 
stacionární vrstvy obrazu. Pouze naše systémy vytvářejí kopii obrazu hmoty na molekulární úrovni skutečné 
prostorové polohy, která je přesnou kopií vnějšího a vnitřního obsahu kopírované hmoty ve formě obrazu všech 
buněk současně na molekulární úrovni. Nemluvme o tom, co momentálně není důležité.  

- Co se týká posádky vaší lodi Columbia, která byla zničena, když jste v roce 2003 znovu pokusili sestřelit družici 
Epsilon Boötes. Je možné, že Plejáďané přesunuli členy posádky teleportováním organické hmoty před tím, než 
poslali varování vašim vládám. Jak víte, mezi troskami kosmické lodi nebyla nalezena žádná těla. Nemáme 
přístup k vojenským údajům Plejáďanů, ale s největší pravděpodobností se tak stalo a nyní jsou všichni v jejich 
péči.  

Q – Plejáďané a členové Cabal? 

A - Přátelé. Neznáte Plejáďany. Nikdy nebudou odpůrcem posádek vykonávajících kontrolu nad touto planetou. 
V současné době je vše na planetě monitorované. Nerozumím tomu, že si někteří z vás představují takový čin, 
zejména pokud jde o ochranu elit, kteří potřebují nejmenší ochranu. Mohu vám říci, že pohyby lodí mezi 
koloniemi reptiliánů z Marsu a vašimi vládami se staly aktivnějšími. Mnozí z vás možná nevěří nebo nepřijímají 
skutečnost o existenci smíšených kolonií reptiliánů a lidí na Marsu, velmi brzy si vzpomenete na má slova. 

Q – Lze zabránit hoření našich raket na orbitě? 

A - Ne přímo. Jakékoli zařízení obsahující nukleární materiál k vojenským či vědeckým účelům, jakmile je 
detekován, nedostane se do vrchní vrstvy atmosféry. Poškození Van Allenova pásu, které vedlo k vytvoření dvou 
středních vrstev záření, bylo výsledkem nekvalifikovaných vědeckých experimentů vašich vlád. Byly přijaty 
mnohem tvrdší pokyny na ochranu planety jako celku. Není to nutné. Plejáďané mají sondy na všech klíčových 
místech planety.  
-Jak můžete vidět, přátelé, vše, co je veřejnosti prezentováno jako vědecké experimenty, je ve skutečnosti 
vytvořeno, aby vás to udrželo na řízené úrovni povědomí. Vaše vláda měla u Marsu mnohem pokročilejší 
vesmírnou stanici již v sedmdesátých letech, když plánovali vybudovat obytné oblasti s technologickou 
podporou některých reptilianských společností. To, co tu udržují, má umlčet pseudovědeckou komunitu vaší 
planety. Realita, v níž žijete, je skutečnost vytvořená minoritou speciálně pro zakrytí vědeckých aktivit. Dnes je 
na Marsu 50.000 bytostí. Mnoho pracuje v armádou kontrolovaném na implementaci infrastruktury, kterou 
plánují pro tuto novou kolonii pod kontrolou konsorcia humanoidů a reptiliánů. Komunita Galaktika dohlíží na 
jejich činnost a reptiliáni nesmí přenášet vojenskou technologii na lidi, se kterými spolupracují, neboť by to 
znamenalo přímý zásah sil, jejichž síla je daleko nad limity kolonie. 

- Rozumím logice komunity Galaktika, proč dosud odkládala přírodní události, které by mohly zničit planetu. 
Vaše elity vyhasnou, kvůli nedostatku možností kontroly. Několik masivních lodí zabránilo katastrofě tím, že 
blokuje cestu extrémně škodlivým slunečním emisím do atmosféry. Arkturiáni stále ovládají klíčové body kůry 
kontrolou vymezených zón, jak bylo uvedeno dříve. Geomagnetické pole planety je rozptýlené, naše lodě 
proplouvají magnetickými interakcemi a upravují asynchronní rovnováhou magnetického jádra. Geomagnetické 
póly se pod kontrolou velkým objektem zavěšeným v jižním kvadrantu zatím nijak dramaticky nepohnuly. 
Spojení mezi objektem a jádrem planety poněkud ohřívá Antarktidu zevnitř, takže objekt nemůže být nadále 
používán. Tento umělý objekt se otáčí stejnou rychlostí jako samotná planeta a sleduje stejnou dráhu a axiální 
pohyb osy tak, aby neovlivňoval orbitální chování ve vztahu k celému systému. Nevíme podrobně o vědeckých 
plánech komunity Galaktika, ale sděluji s vámi informace, jakmile se s nimi seznámím. V době některých událostí 
jsem byl mimo systém. Podle trendů těchto změn se zdá, že se rozhodli tlačit vaši elitu proti zdi. 

- Přátelé, nebude to pro každého příjemné, ale musím to opakovat. Vaše náboženské romány byly ponechány 
jako instrukce v obrazovém jazyce, aby zajistili slušnost a chování společenství před tisíci lety. Romány byly 
přepsány různými kulturami a přizpůsobeny jejich obyvatelům. Takzvaná "Kniha odhalení" je v obrazovém 
jazyce. Sledy událostí, které určují směr společnosti, jsou generovány jejími členy, nikoli grafickým románem 
teologického obsahu. Všichni jste nyní v procesu vlastního vědomí, spíše než podřízení konceptům ovládající 
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menšiny, která byla navíc pokřivena. Vědomí je klíčové pro pochopení, že jste součástí vesmíru, který je plný 
života. Nejlepším učitelem je duše každého z nás. 

119 

Q – Reptiliáni a elita? 

A - Reptiliáni poskytli nějakou technologii vašim vědcům, jako jsou nanostruktury, studená fúze, genetické 
přeprogramování a kvantová manipulace s některými materiály, mezi jiným. Nemohou však uvolnit kosmické 
lodě nebo zbrojní technologie, protože je nepostavili. Mají své lodě z výrobního programu, aby poslouchali 
pouze mozkové vlny plazů, protože si je sami naprogramovat nedokáží. Programování a přeprogramování jsou 
certifikovány a registrovány v databázích komunity Galaktika. Pokud je detekována loď bez registrovaného 
programu, je považována za pirátskou a všechny flotily v provozu v oblasti jsou informovány o jejich přítomnosti 
a mají povolení je zachytit a kontrolovat náklad a osazenstvo. Lidé zatím nemohou získat žádnou loď tohoto 
typu, vaši vědci se stále snaží získat staré robustní lodě s technologiemi, které lze kopírovat. Reptiliáni nejsou 
blázni, nikdy přímo neudeří. Vždy se pohybují v mezích zákonnosti, aby nedostali žádné sankce. Ví, že čím více si 
udrží závislost vlád, tím víc získají na oplátku. Zařízení a personál z planety přepravuje loděmi posádka Greys, 
jejíž mozková frekvence je rovněž přijímána kontrolním systémem. Reptiliáni mají různé typy kosmických lodí, 
od servisních jednotek s posádkou 10-20 osob - asi 60 metrů, až po mateřskou loď přes 15 km dlouhou 
s posádkou 3-8000 osob.  
Tvary vesmírných lodí jsou různé v závislosti na účelu každého. Nemají žádné zvláštní preference, protože 
získávají levné, použité lodě, které jsou vyřazeny z provozu z jiných loďstev, a poté jsou odeslány k 
přeprogramování. V důsledku toho mají různé typy lodí. Mohou být nazýváni "šmelináři", stejně jako většina 
potomků hmyzích společností. Existuje několik tříd kosmické lodi, v závislosti na použité technologii, použitých 
zdrojích a hnací síle. Pro ilustraci: rozvinutější "humanoidi" používají třídy lodí od A do J, zatímco plazi a 
insektoidi používají především lodě třídy od J po Z.  
 
- Jen pro představu, Systém "behaviorální reality", implementovaný vašimi elitami je velmi jednoduchý.  
Vraťte se trochu zpátky do tzv. Středověku. Vaše elity použili k zachování duševního otroctví lidu opevněné 
hrady a kostely (coby ochrana proti zlým silám). Ti, kteří nebyli součástí tohoto systému, byli doslova zotročeni 
silou bičů. Abyste přežili, vždy jste museli platit "úplatek za ochranu" uložený vašimi elity k udržení vaší 
"bezpečnosti".  
Dnes elity i nadále udržují vaši společnost ve stejném systému kontrolou nad technologií a veškerou energií 
vyrobenou na planetě. Prodávají ochranu, kterou vaše pseudo technologie poskytuje svým uživatelům. Nyní elity 
"zotročují mysl", prostřednictvím technologií, které musíte použít, abyste byly součást systému. Jinak se stáváte 
"zbytečným". Jste buď aktivní spotřebitel, nebo nejste "nic". Přibližně 80% dělnické třídy je nyní zotročováno 
tímto způsobem. Jsou připojeni k systému, a pokud budou najednou odpojeni, nebudou vědět, co mají dělat dál. 
Vyhladoví, nebo se promění v šílené zombie. Chcete-li se dostat z tohoto začarovaného kruhu, musíte se změnit 
z mentálního otroka k externímu pozorovateli. Snažte se jednou a navždy pochopit, že se jedná o plán nepřítele 
vašeho vědomí. Zařízení musí být použita moudře, nepomůže, že máte nejlepší GPS. Když dojde energie, zbývá 
vám jen kompas. 
- Snažte se si představit, že jste mimo tento systém. Využijte zdroje, které poskytuje systém dnes, ale nebuďte 
na nich závislí. Dokud existují, využívejte výhody, ale buďte připraveni přežít bez nich. Celý systém nainstalovaný 
vašimi elitami až do tohoto okamžiku závisí na připojení k zásuvce. Řídí tyto zásuvky a příroda řídí je i s jejich 
zásuvkami. Pokud by elektřina byla volná pro všechny, s nezávislými výrobními jednotkami a přístupná všem, 
elita by ztratila veškerou kontrolu. Snažte se odpojit ze zásuvky a nedovolte zotročení svého mozku a závislost 
na technologii. Dělá z vás všech jednoduché loutky manipulované vašimi dominantními elitami. 

- Odpadky a recyklace 
Používáme stroj na kvantovou restrukturalizaci materiálů. Například auto. Dáte pokyn stroji s podrobnostmi o 
dílech, charakteristice materiálů (tvrdost, pružnost, barva..). Stroj vám vyrobí naprosto dokonalé nové vozidlo 
z materiálů v odpadní komoře. Pokud bude nějaký materiál chybět, systém vás bude varovat a bude čekat na 
doplnění. Systém vás bude varovat, i pokud jste udělali nějakou chybu při výpočtu některých vlastností 
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některých částí, abyste pokyn optimalizovali. Tento typ výrobního zařízení dokáže vyrobit cokoli od jehly po 
kosmickou loď. Vzniká tak velmi malý, nebo žádný odpad.  

- Perpetuum mobile 
Pokud zvládnete technologii magnetu s jednou polaritou buď pozitivní nebo zápornou, s nekorvergující 
rovnoběžkou síly, bude takové zařízení běžné. Další možností jsou molekulárně programované materiály, které 
mohou generovat teplo a elektřinu při konstantní molekulární excitaci. Navždy. Stejný princip, s nímž se generují 
paprsky v oblacích páry, jen se to děje nahodile a nekontrolovatelně. To jsou některé pojmy molekulární 
kvantové mechaniky, které v krátké době mohou vyřešit energetické problémy v nové společnosti. 
- Arcturiáni dokončili proces mapování dalších tektonických změn na planetě a jakmile budu mít nějaké detaily, 
dám vědět. 
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Nejčastější otázky 

Q – Archoni? 

A - Archon je starý název pro ET. V době velkého Egypta se všechny odkazy na starověké civilizace jako Lemuria, 
Vedas a Atlantis, se odvolávaly na archony, jako ty, kteří přinášeli těmto civilizacím pokrok. Protože nebyl 
způsob, jak se dostat do kontaktu s těmito ‘Archony‘, vytvářeli si některé skupiny diagnózy, podle toho, jak 
chápaly význam. Skupiny se označovaly za gnostiky, nebo ty, kteří chtějí odhalovat a poznávat. Tyto skupiny se 
nemohly dostat k rasám, které zde pěstovaly kolonie, jako například Plejáďané, Artkuriáni, Atoniané, Alkaidi, 
Atouni, a mnoho dalších. Hledali a našli další kolonie, které byly pod vládou unie reptiliánů a Greys, kteří se 
zajímali pouze o destabilizaci humanoidů na planetě a vykolejení jejich vývoje. Oni byli ve skutečnosti nazýváni 
"Archoni" a jen kvůli generalizaci se všichni cizinci toho času začali nazývat tímto způsobem. Když vaši králové 
přijali křesťanství jako nástroj kontroly nad masami založený na románech Védů a Lemuriánů o sluneční 
soustavě a na jejím vlivu, všechny ostatní skupiny začaly být pronásledovány a jejich odkazy byly odstraněny z 
nové přijaté filozofie. Mohu říci, že neexistuje žádná rasa "Archonů", je to jen definice všeho, co není na planetě 
Zemi. Reptiliáni a jejich Greys – specifická rasa Greys, která s nimi žije tisíce let v existenciální symbióze, od té 
doby poskytuje podporu určité skupině, kterou označujete ‘PTB‘. Zahrnuje potomky rasy Atoun (protáhlé lebky), 
jejichž přežití na nich doslova závisí. Skutečně zodpovědný za zhoršování společenských hodnot je "PTB" pod 
vedením svých mentorů, oficiálně přijatých a poslouchaných od starověku. Ti, kteří jsou si vědomi sociálních 
ideálů lepšího života pro všechny bez ohledu na barvu, vyznání nebo ekonomický status, přestože jsou obklopeni 
těmito negativními vlivy, budou ti, kteří budou pokračovat v příští generaci, budou budoucností planety Země. 

Q – Možnost zasáhnout při epidemiích 
A – Vaše PTB zkouší různé způsoby, jak dokončit svůj plán, ale my jim nenecháváme prostor. Pokud nás 
sledujete, víte o tom. Je málo pravděpodobné, že začne světová válka a zapojí a zničí část světové populace, 
která je jejich hlavním cílem. Proto se jejich poslední příležitostí může stát fiktivní „epidemie“, která jim umožní 
použití vojenské síly proti obyvatelstvu ve jménu pseudo-prosperity obyvatel. V případě, že začnou vymýšlet 
rozsáhlé pandemie, každá osoba s nachlazením, nebo horečkou, bude určitě izolována, a to bez možnosti reakce 
proti systému. Všichni členové rodiny, přátelé a známí, kolegové budou také umístěni do karantény. To znamená 
upevnění moci vlády a armády nad obyvatelstvem. V případě oficiálního oznámení pandemie se vyvarujte 
užívání jakýchkoli léků poskytovaných vládou. Udržujte si mírně zásadité pH a jezte ovoce s vitamínem C. 
Epidemie neexistuje, reklama na ní ano.  

- Nemůžeme unést psychopaty nebo vaše PTB. Odstraníte si je sami. Nemůžeme zasahovat do vašich vojenských 
záležitostí, co můžeme udělat, je zabránit používání zbraní hromadného ničení a zaznamenávat co se děje s 
obyvateli a změny na planetě. Všechno, co se děje sociálně, je následkem skutků vaší předchozí generace, 
prarodiče, prarodiče, prarodiče ... bohužel platíte vy, ale tyto chyby nebudou pokračovat, jakmile planetu 
ovládne úroveň 1. 

Q – Díry v zemi na pobřeží a ve vnitrozemí 



162 
 

A – Jsou po objektech odstraněných antigravitační trakcí servisní lodí Arkturiánů. Na stěnách si můžete všimnout 
svislých čar, bez stop exploze nebo úderu. Tisíce těchto starých obranných stanic jsou odstraněny, protože se 
časem staly nestabilními. V některých z nich byla zjištěna spontánní aktivace, proto byly preventivně odstraněny. 
Jsou staré 14.000 – 30.000 let. Používaly se jako obrana oblastí s humanoidními koloniemi proti invazním 
válečným rasám. Od doby před 400 miliony let zde bylo mnoho bitev na ochranu rozvíjející ch se kolonií, když 
planeta byla otevřenou loveckou 
oblastí. Rozvíjely se zde stovky 
civilizací. Právě nyní získá planeta 
nezávislost jako rasa.  
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- Vaše Slunce vstoupilo do jiné frekvence. Speciálními loděmi bylo stabilizováno a během stabilizace bylo ve 
stavu letargie. Nyní se začne znovu projevovat a způsobí nějaké řetězové reakce pro úpravu zbytku systému. 
Neznamená to katastrofu, ale jemné doladění sluneční soustavy. Sluneční soustava bude brzy vibrovat ve 
stejném kmitočtovém rozsahu. Mnoho z vás to možná cítíte na vlastní kůži, klima se stále více mění. 
Geomagnetická ochrana vaší planety se oslabuje velmi rychle. Jako vlna bude procházet nulou, aby se spustil 
opačný cyklus. Buďte připraveni na změny. Vaše PTB se svou agendou nebude čekat na přírodní změny, takže se 

připravte. Máte trpělivost a sílu projít. Dělejte moudrá rozhodnutí.  
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Aktuální otázky 

Q – Co se po smrti děje se špatnými lidmi ve čtvrté dimenzi? 

A – Před několika lety jsem se zmínil o čtvrté dimenzi (Modré entity) a obecně jsem vysvětlil cyklus návratu k 
třetí dimenzi. Vysvětlím o tom něco víc, protože, jak vidím, mnozí mají pochybnosti o tom, co jsem řekl. 

 - Přátelé, velmi málo ze třetí dimenze přímo přejde do čtvrté, kde žijí modré bytosti. Mezi třetí a čtvrtou 
dimenzí je zóna, kterou můžete nazvat „Limbus (limbo)“, nebo „hraniční zóna“, kde tráví čas většina duší před 
záchranou Modrými bytostmi a následným sestavením plánu pro další inkarnaci. Projití mezilehlou zónou je 
povinné, protože vrstvy musí být znovu nakonfigurovány. Vaše vědomí jde do další vrstvy, pokud máte 
potřebnou hustotu. Frekvence vaší aury je osobní a nepřenosná. Toto je jediný způsob, jak nastavit fázi, kterou 
budete pokračovat vývoj jako bytost.  
Příklad: Řekněme, že jste teď mrtví, ale stále máte neshody nebo "nevyřešené problémy" které narušují vaši 
auru. Je-li vaše frekvence příliš nízká, ocitnete se na okraji zóny, ve stínové části, daleko od světla. Na těchto 
předměstích se shromažďují všichni duchové s "temnou aurou", škodlivou, násilnou, se zvířecími sklony a 
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neuspokojivou, místo, které byste mohli nazvat peklem. Tyto duše zůstávají na okraji, dokud nerozvinou vědomí 
dost na to, aby se probudili v jiném, lepším prostředí a pokračovaly v cestě. Když vaše kvantová energie opouští 
fyzické tělo třetí dimenze, je to v protoplazmatickém stavu, který je velmi blízký fyzickému stavu. Stále máte 
pocity, jako hlad, žízeň, bolest, teplo, chlad a zlozvyky, protože jste stále blízko místu, které jste nedávno 
opustili.  
Tato mezilehlá zóna je, jako byste tu byli fyzicky. Budete muset jíst, pít a hledat úkryt na noc. Místo jako Zem, s 
nečistotami, hmyzem, zvířaty, lesy a pouštěmi. Svůj k svému, všichni v této nízké zóně budou bojovat o jídlo a 
přístřeší se svými vrstevníky. Jejich putování v této zóně může trvat roky, nebo dokonce stovky let, dokud nejsou 
zachráněni a přemístěni do lepší oblasti zóny. Čím lehčí frekvence vaší aury, tím lepší oblast zóny, do níž půjdete, 
se vším nezbytným pro existenci: jídlo, pití, hezká místa k pobytu, bez nutnosti bojovat o ně, s asistenční 
technologií pro váš rozvoj a trénink. Tady budete mít příležitost účastnit se a pomáhat při rozvoji vědomí 
druhých a budete mít čas se přizpůsobit nové realitě. Rychle rozšiřovat vlastní úroveň znalostí a vědomí. Když 
jste připraveni, probudíte se na stanici ve čtvrté dimenzi, kde se s vámi setkají modré entity. Pouze když je vaše 
aura dostatečně jasná, ocitnete se přímo u nástupní stanice na místo, které můžete nazývat "rájem" pomocí 
vašich literárních pojmů. Každý z vás je zodpovědný za místo, kde se probudí po opuštění těla třetí dimenze. 
Doufám, že nyní jsem pro mnohé z vás lépe objasnil toto téma. 

Q – Dobrovolníci? 

A – Skuteční dobrovolníci, kteří neočekávají možnou osobní spásu, mohou být využiti jakýmkoli týmem, který 
bude muset přijít do styku s neinformovanými společnostmi. Představte si, co se může stát poté, co vaši "PTB" 
ohlásí ve svých kontrolovaných médiích útok cizího nepřátelského druhu, a vyzvou lidi, kteří ani neví, že jsme 
tady, aby nás napadli? Pokud obyvatelstvo zjistí, že na palubě naší kosmické lodi jsou přítomni pozemští 
zástupci, značně to usnadní komunikaci a vysvětlení. Pokud k tomu dojde, všichni dobrovolníci dostanou 
podprahové zprávy, které vás připraví na očekávaný kontakt s týmem, s nímž budete spolupracovat. 
Podporujeme rodiny všech dobrovolníků během jejich účasti na operacích. Buďte trpěliví a počkejte na události.  

- Přátelé, jak si všimnete sami, vaše "PTB" ztratí kontrolu nad situací, kvůli neschopnosti mašinérie, navržené k 
provádění všech jejich plánovaných akcí, včetně zničení ekonomického systému. Plejáďané uvedli, že tři národy 
z regionu Asie, které jsou v opozici vůči národům, kterým dominují vaše současné elity, instalovaly systém pro 
vytváření skalárních vln (podobný systému HAARP) v desítkách bodů pokrývající celou planetu. V případě, že 
bude použitý pro masovou depopulaci, bude systém deaktivován a zničen ve zlomcích vteřiny servisními 
sondami monitorujícími proces aktivace. Plejáďané občas sledují nejen jaderné zbraně, ale také jakýkoli systém 
agrese, který lze použít ve formě zbraní proti kterémukoli z regionů. 
Buďte opatrní, protože nepřítel tvého nepřítele nemusí být vždy přítel ... mohou jen obsadit staré pozice, 
podřídit lidi stejným způsobem. Nahradit staré členy ‘mocných‘ novými, ne-li horšími. Když analyzuji současnou 
situaci a sleduji mizernou kvalitu odporných lidí, kteří vládnou vaším elitám, myslím, že cokoli je lepší než ti, kteří 
nyní mají na planetě ekonomickou moc. Ujišťujeme vás, že tentokrát nebudou dovoleny zbabělé činy jedné nebo 
druhé strany, to platí pro dvě frakce, které se ucházejí o kontrolu, protože zde sledujeme všechny pohyby v 
reálném čase, a pak budeme mít očekávanou objednávku. 

- Nemohu předpovídat regionální události, ale důležité skutečnosti musí proběhnout v oblasti Tichomořského 
okruhu ohně a v Severní Americe v průběhu následujících třiceti dnů. V nadcházejících dnech Arcturiani dokončí 
demontáž základny na Kanárských ostrovech a základny na Islandu a ponechá regiony v péči přírody. Jádro 
planety je vyrovnáváno, což způsobuje křehkost geomagnetického pole, přizpůsobuje se novému postavení, 
které bude pokračovat v příštím tisíciletí, a bude míchat s klimatem a frekvencemi planety. Během těchto úprav 
můžete zaznamenat rušení elektroniky, zejména obrazu a zvuku. Mnozí z vás si všimnou těchto změn frekvence 
rytmu jako zvonění v uších, které se během dne mohou zvyšovat a snižovat. 
- Udržujte svou pozornost na planetách sluneční soustavy, v příštích 30 dnech může dojít k několika podivným 
změnám. 
Mohu o těchto otázkách hovořit neprodleně, protože při několika současných operacích pomáháme. Máme 
velmi málo volného času. Doufám, že tu budu častěji, abych vám tyto informace zajistil aktuální. 
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Nejčastější otázky 

Q – Hromadný odchod duší?  

A – Pro případy velkých přírodních katastrof nebo válečných činů, ve kterých jsou populace decimovány, má 
čtvrtá dimenze úroveň „první pomoci“. Masa duší je přesunuta do kolonií 0 a narodí se, aniž by si uvědomili, co 
se stalo. Vše je kontrolováno Modrými bytostmi. Je to jako být v hlubokém spánku doručen na místo 
k dokončení přerušeného cyklu. Systém tak pracuje od vzniku vesmíru, nemusíte se starat o rutiny po smrti. Až 
budete procházet těmito momenty a přesunem do kolonie 1, starejte se o nejlepší možnou úroveň světla.  

Q – Korelace mezi měřícími systémy? 

A – Podrobnější informace k tomu, co jsem již dříve zmínil. Měřící systémy pro civilizace od úrovně 1 jsou 
decimální. Palce, stopy, míle, Fahrenheit, galon atd. jsou s jinými systémy nekompatibilní. Jednotka, kterou 
používají galaktické komunity jako nižší komerční jednotku, je ekvivalentní vlnové délce ultrafialového světla v 
otevřeném prostoru. Zhruba 100 jednotek představuje tzv. angstrom. V decimálním systému 100 angströmů = 
0,000001 cm. Pro porovnání váš metr je ekvivalent 100 milionů těchto vlnových délek. Všechna ostatní měřítka 
jsou množstvím jednotek vlnových délek v nich obsažených (milimetry, centimetry atd.). Objem, prostor, 
vzdálenost, rychlost jsou přímým výsledkem toho decimálního systému, jehož jednotka je ekvivalentní kdekoli ve 
vesmíru a kterou přijaly všechny společnosti systému 

Q – Zájem cizinců o zlato? 

A – Minerály, jako zlato a stříbro, jsou ve vesmíru běžný kov. Kov, který reguluje váš peněžní systém je zlato, 
takže ho považujete za drahocenné. Na vaší planetě je mnoho ložisek zlata, některé nejsou využívány, aby 
nedošlo k oslabení tržní hodnoty tohoto kovu mezi vašimi společnostmi. Zlatem oplývá mnoho neobývaných 
planet a je součástí mnoha výrobků jiných společností. Čisté zlato je měkké. Mohli byste žvýkat nugety, aniž by 
to ublížilo vašim zubům. V určitých případech je téměř tekutý jako rtuť. Tyto dva kovy se chemicky a anatomicky 
velmi dobře kombinují. Rtuť je nejbližším prvkem ke zlatu, s rozdílem jedné částice v jeho atomech a překvapivě 
je rtuť jedním z nejpoužívanějších prvků pro molekulární programování. Může být přeměněna na nekonečný 
počet výrobků, extrémně tenké plechy atd. Jakmile se její molekuly instruují, získává tvrdost. Rtuť je základním 
kovem pro začátečníky v tréninkových kurzech molekulární manipulace. Není žádná společnost, která by chtěla 
ukrást vaše zlato. Existuje ve velkém množství na planetách a asteroidech, kde si nikdo nenárokuje vlastnická 
práva. Může být odebírána v množstvích podle potřeby. Platí to pro všechny ostatní kovy a minerální prvky. 
Časem zjistíte, že těžba je hlavní činností v galaxiích. Všechny průmyslově pokročilé kultury mají svá oddělení na 
získávání surovin a vlastní dopravní flotily speciálně pro tento účel. Ne všechny planetární zdroje jsou 
nevyčerpatelné, takže i vy budete jednou mít vaše těžební loďstvo. 

Q – Aktuální situace? 

A – Děje se toho hodně, ale nikdo vás o těchto snadno zjistitelných změnách neinformuje. Atmosféra Venuše se 
mění. Vaše zařízení zjistila odchylky od osy otáčení. Doufal jsem, že vaši amatérští astronomové budou tyto 
změny hlásit, ale zdá se, že někteří se stále bojí cokoli říct. Každopádně se dozvíte o významných orbitálních a 
fyzických změnách na planetách Sluneční soustavy, včetně Taus. Pokud budu moci, budu vás podrobněji 
informovat, pokud tak samozřejmě neučiní vaši vlastní krajané.  

- Jen varování, PTB využívá ovlivňování atmosféry ve velkém měřítku. Přestože tektonické pohyby vytvářejí 
praskliny a probouzejí sopky v kůře planety, snaží se pořádat katastrofy v regionech se zaměřením na ty oblasti, 
kde bude snazší kontrolovat plánovaná opatření ke snížení počtu obyvatel. Budou se snažit shromažďovat lidi v 
určitých oblastech, způsobovat smrtelné škody v mnoha regionech a zahájit masový exodus na vybraná místa. 
Dejte si pozor na hromadné očkování a falešné epidemie pořádané podle jejich plánu. V novém stadiu se snaží 
dvě frakce udržet kontrolu nad planetou, čas se jim krátí a navzájem se snaží předstihnout. Asijská strana je 
mnohem lépe připravena na kontrolu, vytvořila systém bombardování kmitočty, jako je HAARP, který na jejich 
územích vytváří bariéru podobnou silovému poli, která blokuje radar, zadává řídící signály do raket a blokuje 
možný útok elektromagnetickými pulsy. Zdá se, že boj těchto dvou frakcí vstupuje do konečné fáze. 
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- Detekovali jsme na vaší vesmírné stanici možné hromadění zbraní s koncentrací energie, které byly 
přepravovány rozložené na menší části. Pokud to bude potvrzené, bude stanice trvale vyřazena Plejáďany. 
Zjišťujte si informace.  
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- Byli jsme 19 dní na Plutu. Implementovali jsme změny ve vědeckém komplexu, který zde udržujeme. Tato 
vzdálená stanice analyzuje vzorky minerálů z miliard asteroidů přítomných v Oortově mračnu. Fragmenty dávají 
obrázek o historii geologických událostí vaší galaxie. Je to velmi zábavná vědecká práce. Cestou na Pluto jsme si 
udělali objížďku. Přibližně 20. Září jsme přistáli na asteroidu, který nazýváte 67P, protože jsme si všimli, že toto 
těleso evokuje vědecký zájem vašich států. Na tomto asteroidu již probíhají průzkumné a důlní činnosti, ale 
všimli si vaší sondy a sledují interakce v reálném čase. Lidé, kteří tam pracují, jsou velmi přátelští, ale nechtějí být 
identifikováni a my to respektujeme. Nezamýšlí zasahovat do vašeho malé vědecké mise, pokud vaše armáda 
neplánuje experimentální detonace, které by byly bezprostředně zastaveny. 
- Inzerovaná epidemie eboly je naprosto falešná. Vytvářejí tento scénář, aby mohli volně očkovat celou populaci 
a samozřejmě zavést komponenty přímo do těla a infikovat vodu látkami, které vedou k nefunkčnosti orgánů, 
bez ohledu na to, jak dobré je zdraví člověka. S davy „infikovaných“ lidí pak uzavřou karanténní prostory a jsou 
připraveni je po smrti řádně zlikvidovat. Pravda je děsivá, ale morálka vašich elit je ještě horší, než si dokážete 
představit ve svých nejhorších nočních můrách. Oficiální i bulvární média přispívají k vytvoření divadelního 
představení tak, aby mohl být plán dokončen co nejdříve. Nenechte se tímto divadlem ovlivnit. Jako „lépe 
připravení“ než většina ostatních byste měli považovat za svou povinnost znát skutečná fakta a pokusit se 
informovat ostatní ve vašich kruzích. Pokud je podezření na infekci ve vaší oblasti, začněte vařit pitnou vodu, 
vezměte denně jednu čajovou lžičku jedlé sody, konzumujte ovoce obsahující vitamín C a přírodní fruktózu 
v medu (funguje jako antibiotikum). Tyto jednoduché kroky vás učiní odolnými proti těmto biologickým útokům 
a nanoelementům. 

- Vegetariáni, i když je to hodné chvály, by neměli zcela vyloučit živočišné bílkoviny ze stravy, protože to oslabuje 
žlázy a odstraňuje mnoho různých schopností reakce vašeho těla v současné konfiguraci DNA a vaší fyzické 
konstituce. Vitamin D pro vstřebávání vápníku a fosforu v těle (kosti, tkáně) působí i na imunitní systém, chrání 
orgány jako srdce a mozek. Je produkován vaším tělem, když jste na slunci, ale musíte použít mořské plody, 
vaječný žloutek, mléko, sýr a jogurt, které tělo zpracuje na vitamín D. Ze zeleniny se neabsorbuje. 

 
Q – Jak jsi získal informace ze 4. dimenze? 

A – Čím dosáhnete většího rozvoje, tím větší je vaše schopnost učit se a porozumět. Počínaje první a druhou 
úrovní budete mít přístup k obrovské znalostní základně, v jejímž rámci se rozšíří vaše představy o pravdách, 
které harmonicky řídí Vesmír. Kvantová energie vašich „duší“ byla již v kontaktu s první vrstvou čtvrté dimenze, 
kde jste vznikli. Třetí dimenze je pouze nástrojem pro rozvoj vaší kvantové energie, která je vaším skutečným já. 
Nikdo mi neposkytl informace o čtvrté dimenzi. Tyto informace, jednoduše, musí být uskutečněny vámi, dostat 
se do vašeho vědomí zvenku, protože to tam už je, jen vám to není k dispozici v "tomto okamžiku" vašeho 
vývoje. Jak to mám vědět? Vše, co jste kdy zažili, zůstává ve vaší paměti. To není to, co nazýváte „Deja Vu“, ale 
zcela reálná životní zkušenost. Také jsme opakovaně prošli touto cestou, dokud nebylo dosaženo páté úrovně. 
 

Q – Podíl pozemské rasy Atonian na zvěrstvech vlád? 

A – Toto je skupina potomků Atoniánů, kteří nikdy nepracovali. Nejsou zapojeni do takových činností, ale jsou 
závislí na péči vašich elit. Tato aktivita vaší elity je přímo spojena s pocitem beztrestnosti za jejich činy, 
vyplývající z jejich moci nad jinými živými tvory na planetě. Adrenalin z pocitu síly se umocní, když se snaží hrát 
na Boha, brát životy, být posedlý svými vášněmi. Respekt si dokáží zjednat jen strachem a závislostí. Vše, na čem 
záleží, je moc a kontrola, dokonce i nad životem a smrtí. Zbývající Atonian jsou jen kříženci. Jsou to běžní 
poradci, kteří přežívají na základě svých technických znalostí, udržují si vysoké IQ, což jim umožňuje žít v pohodlí. 
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Q – Billy Meier? 
A – Už jsem o tom mluvil dříve. Byl ve styku s „problémovými vědci“, ale nebyl schopen asimilovat většinu 
informací, které obdržel. Když mu byly představeny holografické obrazy faktů z minulosti, nechápal, co je uvnitř 
holografického prostředí, protože tato technologie byla ještě daleko za představivostí té doby. Ve skutečnosti 
nikdy neopustil planetu, jeho celá zkušenost byla založena na simulacích, tady na Zemi. Plejáďané studovali 
lidské reakce. Co se týče Galaktického společenství, Plejáďané o tom moc nemluví, ale vzhledem k tomu, že šlo o 
zcela neoficiální kontakty, nepředávali zvláště této osobě žádné organizační informace. Informace doplňoval 
příběhy a představami, které chtěl ukázat ostatním. 

Q – Zařízení OTC – X1? 

A – Zařízení, které nazýváte OTN-X1, je řízeno myslí. Systémy vytvářející magnetická pole s proměnlivou 
geometrií, jsou základem pro dosažení magnetismu s jakýmkoliv kovem, i nemagnetickým. Když je v tomto 
zařízení vytvořen neutrální stav, ztrácí svou relativní váhu a magnetické pole vytvořené mozkem postačí k 
interakci se zařízením. Ještě jste nevyvinuli schopnost nasměrovat myšlenky k vytvoření takových polí, a proto 
při interakci se zařízením hrozí fyzické zranění. S kvantovým plánováním na úrovni atomů může být pohyb 
naprogramován do materiálu, aniž by se vnější vrstva mechanicky otáčela. Můžete se dotknout zařízení, aniž 
byste si všimli, že materiál uvnitř rotuje při vysokých otáčkách. Materiály s nulovým odporem, které se nebudou 
zahřívat, budou fungovat mnohem efektivněji než materiály zahřáté pohybem atomů. 

- Ke změnám na planetě dochází postupně, ale buďte připraveni na prudké změny klimatu, které s očekávanými 
událostmi mohou nastat. Vaše atmosféra a geomagnetická pole jsou vynikajícími ukazateli nerovnováhy 
způsobené kosmickým a slunečním zářením, na které planeta reaguje pohybem kůry. 
Budeme tu po celou dobu, nebojte se, sledujte změnu klimatu a pohyby vašich vůdců.  
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Nejčastější otázky 

Q – Předchozí vymírání? 

A – Na této planetě dlouho před vámi dozrály velké civilizace, ale byly dávno přesunuty. Vývoj těch, kteří zde 
zůstali, trval déle, kvůli dialektickým a kulturním nerovnostem mezi zbývajícími skupinami. Ano, proběhly četná 
„vymírání“, ale kulturám, které zde byly vyvíjeny, pomáhaly přežít jejich „mentoři“. V té době ještě neexistovala 
žádná komunita Galactica, která by se starala o tento systém, takže planeta byla vystavena všem přirozeným a 
vnějším kataklyzmatickým událostem, bez podpory Krulianů a jiných ras, jako jsou Arkturiáni, kteří zmírnili tyto 
přirozené procesy zániku. „Mentoři“ těchto komunit dělali co mohli, aby udrželi své kolonie v bezpečí. 
Přemísťovali je, budovali velké podzemní úkryty, atd.  

Ne všechny kolonie (kterých jsou miliardy) řídili dobrovolníci a učitelé, s nimiž by dosáhli rychlejších nových fází 
vývoje. Vaše současné zbytky kolonií na planetě dostaly několik dobrovolníků, kteří přišli v různých časech, ale 
byli zmanipulováni, nebo potlačeni, a nemohly dosáhnout toho, co mohlo být dosaženo na pomoc celé 
společnosti. Toto zpomalilo vývoj této kolonie, ale část této společnosti je konečně připravena se usadit na 
planetě jako rasa. Za posledních 200 let, kdy vaše společnost začala načrtávat regionální integraci, a technologie 
dosažená v průběhu minulého století mohla integrovat globálně. Toto vedlo k nařízení komunity Galaktika, že 
rasa této planety již nebude manipulována, bude přirozeně filtrována a nově příchozí prvky na úrovni 1 budou 
reprezentanti nové společnosti, dostatečně zralé, aby nakonec vstoupila do mezihvězdného společenství. Proto 
byly vnější hrozby přesměrovány Kruliany, Plejáďany, a proč to neříct – flotilou Mantuk. Regionální tektonická 
destrukce přírodními silami byla řízena Arcturiány. Ale teď nějaké tektonické a klimatické změny budou nutné, 
aby se planeta přizpůsobila novému kmitočtu systému a rozšířila se do nové konfigurace. Proto jsme všichni tady 
jako společná pracovní skupina, sledujeme vývoj a zajišťujeme, aby kolonie nevyhynula.  

Q – Ohrožení plánu CG reptiliány? 
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A – Mezi silami, které nyní chrání tuto planetu, jsou Plejáďané a Arkturiáni, známí jako nejodhodlanější k útoku 
nebo protiútoku. Plejáďané jsou velmi flexibilní, rychle se rozhodují a mají ve svých koloniích nejmodernější 
technologie. Co se týče Arkturiánů, v průběhu mnoha staletí jsou známi a obáváni pro jejich mocnou výzbroj, 
jejich válcovité lodě jsou velmi respektované. V současné době všechny kosmické lodě používají na obranu 
podobné zbraně, takže není nikdo, kdo je slabší nebo silnější, všichni jsou na tom stejně. Přesto vedou 
Arkturiáni, protože je nikdo nedokázal porazit už tisíce let, a jejich obranné zbraně patří mezi největší, nikdo si to 
s nimi nechce rozházet. Arkturiáni popřávají sluchu pouze galaktickým společenstvím, která jsou zodpovědná za 
regiony, ve kterých pracují. Žádná rasa se neodváží narušit integraci této nové kolonie. Humanoidní reptiliánská 
kolonie na Marsu již byla katalogizována a stane se nedílnou součástí systému jako jeho samostatná část, bez 
vazeb na planetu Zemi. Nebojte se, pod dohledem Galaktického společenství, budou "dobrými sousedy". 

 - Nezobecňujte Greys. Problém je pouze u některých druhů šedých. To jsou ti, kteří jsou spojeni s reptiliány a 
obchodní makléři insektoidů. 99% greys, které vidíte zde na planetě, jsou členy Galaktického společenství a 
nepředstavují pro vás žádné riziko. Takže se nenechte zmást. Existují typy humanoidů i nehumanoidů, které 
způsobují problémy; podívejte se na svou vlastní planetu a počet špatných lidí roztroušených ve všech kulturách 
a elitách. Jakmile bude otevřena možnost přímých kontaktů mezi vámi a dalšími bratry zvenčí, uvidíte, že 
všechny rasy vaší Sluneční soustavy jsou pod dohledem a žádná z nich nepředstavuje hrozbu pro novou 
společnost první úrovně na této planetě. Mnoho zástupců greys pracuje ve flotilách a v průmyslových 
komplexech Plejáďanů, Sírianů, Camelopardalisů, Chitokovů, Arkturiánů, Aldebaranů, Krulianů a dokonce i v 
našich koloniích na Mantuku v Andromedě. Udržujeme přátelské vztahy s mnoha greys. Většinou jsou velmi 
inteligentní, dobročinní a upřímní. 

 
Q – Pohyby zemské kůry a Antarktidy v minulosti? 

A – Podle všeobecných složek vaší navigační historie použil tento kartograf staré mapy védské civilizace z Indie, 
včetně antarktického kontinentu. Védové byly skvělí kartografové. Dělali mapy všech oblastí planety, létali s 
Vimany (servisní lodě) a mapovali všechny oblasti planety. Několik přirozených tektonických změn a zvýšení 
průměru planety vedlo k tomu, že se kontinenty od sebe proporcionálně oddělily. Na žádost kartografů té doby 
bylo instalováno mnoho signálních monolitů. (jeden ukradla NASA). Antarktická mapa byla tvořena Védy, když 
ještě nebyla geografickým středem vašeho jižního pólu. Nebyla pokryta ledem, takže Védové zpracovali její 
velmi přesnou mapu. Většina map Védů byla ukradena různými kulturami, a mnoho z nich bylo zničeno církví 
během doby římské Říše, když byla kulatá Země považována za kacířství. Před mnoha tisíci lety byly mapy Védů 
poskytovány Mayům, Inkům, Saxům, Sumerům, Egypťanům, Aztékům a Atlanťanům během každoročních 
setkání jejich vůdců se svými „mentory“ na vašem současném Velikonočním ostrově. Mezi „rasami mentorů“ 
byli Plejáďané, Atoniáni, Arkturiáni a Epsilon Boötis. Kartograf Piri Reis jednoduše zkopíroval před 500 roky tyto 
mapy do svých. Antarktickou oblast považujeme za přirozenou stodolu. Všechno, co na planetě existuje, pokud 
jde o biologickou rozmanitost vegetace a semen, je tam uloženo, zmrazeno, ale vše je naprosto životaschopné. 
Jednou, až se tam roztaví led, a semena budou pod sluncem, se Antarktida se změní na zelený, bohatý 
kontinent, s kopiemi všeho z vaší flóry. A další zajímavá informace, vědci Taagz, rasa tenkých greys z Orionu, 
kteří jsou experty v geobotanice, připravila na základně v Antarktidě zásobu semen všeho, co bylo 
katalogizováno během stovek let výzkumů na planetě. To je skvělý doplněk k tomu, co nepochází původem ze 
starověkého antarktického kontinentu.  

Q – Jak pokračuje odhalování? 

A – S většími pohyby lodí je nepochybně počet pozorování větší. Komunita Galactica nepovolila žádný vizuální 
kontakt. Zdá se však, že nad událostmi zavírá oči. To vybízí k zamyšlení. Nemáme žádné novější pravidla, takže 
původní zůstávají v platnosti. Samozřejmě, že někdy je pole neviditelnosti vypnuto, aby se netvořila přebytečná 
pára, nebo jiné rysy. ‘Náhodně‘ můžeme být viděni, nebo natočeni. Jak Arcturiáni demontují mnoho zařízení, 
mohou být často pozorováni. Pokud jde o tvrzení, že Arkturiáni se pokoušeli kontaktovat vaši malou stanici, bez 
komentáře. Mluví pouze s posádkami lodí, které souvisejí s jeho posláním, a jak jsem řekl, podléhají Radě 
komunity Galaktica, nikdy by nemluvil s někým, kdo je na planetě.  

Budu vás informovat o změnách.  
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Frekventované otázky 

Q – Kdy jsi poprvé viděl Zemi? 

A – Překvapivě jste se nikdy nezeptali. Bylo to v roce 1934. Dále jsem se zúčastnil několika misí v jiných 
systémech, ale vždy jsem se z času na čas vrátil. V té době jsem byl jen "uchazeč o výzkumníka" na palubě flotily. 
Přiznávám, že jsem si neuvědomil, jak rychle se dostanete na tuto technologickou úroveň. Nejsem starý, nejsem 
ani ve třetině své plánované existence a předtím jsem absorboval znalosti v několika oblastech, ve kterých jsem 
se podílel. Ale oblast, která mě zaujala, bylo analyticky sledovat vývoj inteligentních bytostí během rozvíjení 
svého vědomí. Je zajímavé pozorovat, jak akumulovaný efekt zažitých zkušeností určuje charakteristiky každého 
jedince. Všichni z vás, kteří žili a žijete v této kolonii, mají potenciál pro velmi rychlý rozvoj, jakmile se zbavíte 
vlivů, které vás udržují spoutané prefabrikovanými koncepty vloženými do vašich myslí zainteresovanými 
dominantními menšinami. Na základě svých znalostí velké části vaší soudobé historie mohu říci, že vás znám 
lépe, než jsem si uměl představit. Osobně si představoval dobrou část vaší současné historie, takže mohu říci, že 
znám vás lépe, než jste si mysleli.  

- Pouze v této současné fázi vaší technologie je pro mě možná širší komunikace s mnoha z vás současně 
prostřednictvím rozvoje vašeho globálního komunikačního systému, který je přístupný běžným občanům. Pro 
mě to byla nová zkušenost, protože CB byl schopen uskutečnit naše rozhovory s velkým počtem lidí a já jsem 
mohl získat homogennější zpětnou vazbu průměrného vývoje a vědomí skupiny heterogenních ras, včetně 
různých kultur, které sdílí stejný typ uvědomění. Jedinečný a mimořádně zajímavý zážitek pro mě. Vaše 
pochybnosti, úzkosti, ochota sdílet a přispívat k lepší společnosti dokazují rovnováhu a zralost, která bude 
prospěšná, když budete žít v ideálním prostředí, bez vašich současných omezení.  

Q – Cosi velkého v silovém poli Slunce? 

A – Komunita Galaktika testuje novou 
ovládací techniku vyvinutou Kruliany. 
S touto pokročilou technologií silových 
polí obrovského výkonu a průměru 
zapojenou na celé Slunce mohou 
ovlivňovat Slunce, pokud je nestabilní kvůli 
šoku z velkých asteroidů nebo velkých 
vesmírných těles procházejících 
systémem. Také urychlují vývoj silnějších 
zařízení, která zabrání kataklysmatům a 
masovému vymírání v koloniích. 

  

 

Q – Hermafroditi? 

A – Hermafroditi jsou výsledkem konfliktu genů během těhotenství. Obvykle je způsoben externě, jako například 
chemickou látkou, genetickým poškozením. Humanoidní rasy tuto vlastnost nemají, pouze několik ras reptoidů a 
insektoidů má funkci samooplodnění, když dosáhnou správného věku pro rozmnožování. Ve většině případů 
humanoidů, kteří byli takto postižení, jsou orgány neúplné, což ukazuje na recesivní defektní gen. Tyto genetické 
abnormality jsou přímým důsledkem chemických látek jak v potravinách, tak v jedovatých lécích.  

Q – Matilda MacElroy a interview s ET - 1947? 
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A – Tento rozhovor se opravdu uskutečnil. Měla citlivé receptory nezbytné pro základní telepatickou 
komunikaci. Cizinec, kterého měli vaši vědci, byl biotechnologický stroj, jak jsem vám již vysvětlil v předchozích 
otázkách. „Operátor“ tohoto zařízení mohl komunikovat s těmito lidmi, jako by tam byl osobně. Využil této 
příležitosti k provádění paralelního výzkumu v přímém kontaktu s lidmi. Mohl opustit obal, který obsahoval jeho 
kvantovou energii, kdykoli si přál, ale byl povzbuzován vědci jeho vlastní flotily, aby využil příležitosti. Služební 
loď patřila vědecké flotile rasy z jiného Galaktického společenství v jiné skupině galaxií, sousedících s námi. Je to 
rasa telepatů, ale vzhledem k tomu, že nebyli obeznámeni s pozemskými jazyky, museli se přizpůsobit 
myšlenkám, aby dokázali této osobě vysvětlit některá fakta. Mnoho z nich o „reformátorské planetě“, bylo 
nesprávně interpretováno - mimozemšťan ve skutečnosti neznamená „reptilián“, vymazání paměti je konstanta 
reinkarnací do kolonie „nulové úrovně“ v celém vesmíru. Co se týče starověké říše - impéria, nemínil rasu, ale 
období, kdy neexistovala komunita Galaktika. Tehdy se využívání a kolonizace děli individuálně, podle vlastní 
politiky a ‚imperiální vůle‘. Některé skupiny ras “síly impéria” byly schopné vytvořit cosi jako silové pole na 
planetách obývaných nižšími, nerozvinutými rasami, které použili k vymývání mozků. Vymazali všechny znalosti 
získané až do té doby a udržovali tyto kultlury v područí k práci. Tato technika byla používána hlavně rasami 
reptiliánů a insektoidů v koloniích humanoidů. V našem kvadrantu Galaxií byla zakázána před mnoha tisíci lety. 
Pro vymazání paměti zde žádný stroj nebyl instalován, je to proces mezi čtvrtou a třetí dimenzí. Vzpomínky z 
předchozích životů vám v této fázi vývoje nepomohou, ale mohou nepříznivě ovlivnit svobodnou vůli činit 
rozhodnutí na základě skutečného stavu vědomí, bez zatížení vzpomínkami na minulé chyby nebo nadějí na 
obnovení. 

Q – Bůh? 

A – Snažím se tato témata nenatahovat, protože se zdá, že ještě nejste připraveni porozumět naší koncepci 
stvoření. Koncept tvůrce je váš trochu zkreslený pohled daný stavem vašeho vědomí v tuto chvíli. Božstva, jako 
je Joshua, Bůh, Všemohoucí Bůh, a tak dále, jsou zjednodušené koncepty, na které se váš mozek může soustředit 
a požádat o ochranu, radu a ochranu „vyšší bytost“, kterou jste vytvořili za tímto účelem. Pro mysl, které stále 
dominují staré koncepty, je mnohem snazší představit si zjednodušené odpovědi na procesy, kterým stále 
nerozumí. Tento Bůh, Stvořitel, je začátkem všeho, prochází všemi fázemi vývoje a všemi dimenzemi, aby vám 
poskytl soudržnou odpověď. Nesmírné vzdálenosti. Vědomí přichází, když jste připraveni spojit harmonii s 
vývojem, vědeckým i osobním, a sdílet je se vším a všemi okolo vás. Když máte pochybnosti, nevolejte boha na 
pomoc, ale pamatujte, že vy sami jste součástí tohoto Stvořitele, a proto musíte také přispět k vytvoření 
harmonie. Představte si, co by tento Bůh udělal. Jinými slovy, projevte víru v sebe samého. Nikdy nebudete 
sami. Máte přírodu, která vás nechce nechat umřít hlady, přátele a rodinu, kteří vás v těžkých časech podporují. 
Jste schopni a musíte být součástí tohoto kontextu a snažit se připojit k vědomí vám blízkých lidí a podílet se na 
harmonizaci prostředí, ve kterém se nacházíte v okamžiku, kdy procházíte touto fází. Jste schopni tvořit, 
zvyšovat povědomí, harmonizovat. Jinými slovy, jste součástí tohoto projektu, součástí stvoření, součástí 
všemocného Boha. Důležité je nyní. Snažte se být světlem pro ostatní, najít radost každý den bez ohledu na 
katastrofy. Nefňukejte a nestěžujte si, pomáhejte. 

 
Zpráva od CB 
Rozhodl jsem se podělit o neobvyklou událost, ke které došlo po mém setkání s Mithym. Musel jsem jít na letiště 
na federální imigrační oddělení, protože jsem pomáhal vyřídit cestovní doklady jednomu z mých přátel. Někdo 
mě mentálně pozdravil. Podíval jsem se na lidi kolem sebe a všiml jsem si, že jeden z nich se na mě usmál. 
Přistoupil jsem k němu a pozdravil. Usadili jsme se v letištní hale a začali mluvit. Představil se jako Plejáďan 
v aktivní službě. Poznal, že jsem spolupracovník. Byl zvědavý na to, s kým jsem v kontaktu, rasa a jeho postavení. 
Hovořili jsme o týmech z Mantuky. Zmínil, že jejich flotila je velmi respektována Galaktickou komunitou. Považují 
je za partnery, dobře známé v Andromedě, s mnoha spojeními ve velkém počtu hvězdných systémů. Mluvil o 
nich jako o dobrých přátelích. Informoval mě, že události se vyvíjejí velmi rychle. Je tu mnoho Plejáďanů z Taus a 
dalších kolonií, kteří denně poskytují informace flotile pozorující planetu. Mluví všemi jazyky, mluvili jsme spolu 
plynně portugalsky. Zmínil také, že „jisté síly“ mají zájem na udržení nulové úrovně na planetě a udržení jejich 
kontroly, ale každý den ztrácí další půdu pod nohama. Řekl, že Plejáďané jsou rádi, že se setkávají s velkým 
počtem vnímavých lidí a že v naší společnosti existuje mnoho dobrých bytostí s dobrou úrovní porozumění. 
Zeptal jsem se ho na plánované datum vstupu naší planety mezi přátelské společnosti. Odpověděl stejně jako 
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Mithy - vše závisí na analýze a rozhodnutí CG, ale k tomuto bodu jsme již velmi blízko. Řekl, že bude zřízena velká 
základna v Brazílii, kromě základny v Antarktidě dalších základen na všech kontinentech. Potvrdil, že podmořské 
základny na prahu velkých fyzických změn jsou ve všech regionech demontovány. Řekl, že přítomnost mnoha 
přátel jiných ras, kteří zde pracují, si uvědomuje a vnímá mnoho lidí, kteří jsou připraveni na první kontakt. V 
jeho společnosti jsem se cítil velmi pohodlně. Krátce před nástupem do letadla jsme si vyměnili kontakty. Byl 
s dalšími kolegy vyslán na tajnou misi. Chtěl jsem se zeptat na mnoho dalších otázek, ale nebyl čas. Doufám, že si 
s ním vyměním nějaké informace o Taus a o všem, co se od něj mohu dozvědět, abychom si znali události 
plánované Plejáďany, další informace o neutralizaci sil, které jsou pod ochranou Vatikánu a některých ras, 
spolupracujících s reptiliány. Mitya nemá námitky proti rozšiřování mých kontaktů, tato myšlenka se mu líbila.  
Taus, Santos – Brazílie, 29.11.2014 
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Přátelé, náš bratr se vrátil na své místo ve své flotile, tady na planetě. 

Sestra, která se nazvala „Ticy“ je v pořádku. Nohu má zregenerovanou technologií, která obnovuje všechny 
původní funkce z kmenových buněk podle genu obsahujícího všechny informace z původní formace těla. 
Nezůstanou jizvy. Za čtyři týdny se vrátí ke svým povinnostem stejně jako dříve. Nikdy tento nebyla takto 
zraněná, na bolest, kterou cítila, časem částečně zapomene. Řekla, že to pro ni bylo dobré, aby měla lepší 
představu o intenzitě bolesti při výkonu služebních prací při velkých nehodách. Byla to úspěšná záchrana, přišla 
dříve, než ztratila více než 50% životně důležitých tekutin, měla štěstí. 

Zveřejněno na chatu 17. listopadu 2014 - CB  
Přátelé, včera po přečtení úvah, které začaly vířit na internetu o misi Rosetta, se mi podařilo komunikovat 
s Mithym a zeptat se, co se opravdu stalo. Úspěšně kontaktoval důlní jednotku na asteroidu 67p, který je 
asteroidem a nikoliv kometou. Odpověď byla následující: 
"Zaznamenáváme průchod umělého objektu, který je přibližně 15 000 km od naší jednotky, ale neudělal žádný 
manévr, aby obíhal tento asteroid, ani neuvolnil žádný předmět na povrchu, jen prošel a zmizel ve vesmíru." 
 
To byla odpověď, žádná zmínka, obraz nebo informace. Desetiletá mise a miliarda dolarů neuspěla. Tato 
kosmická loď je teď mrtvá. Nedokázali zapnout trysky, aby ji přesměrovali po deseti letech nečinnosti. Cestovala 
setrvačností bez použití motoru, protože podtlak nemá žádné tření, pouze se zapnutým EPIRB, který občas vyslal 
signál. Zařízení po bombardování kosmickým zářením časem selhalo. Nic, co by se dalo hlásit ... Dělají toto 
divadlo, protože pokud řeknete, že jste selhali, je to prostě přiznání nekompetentnosti. Potvrdí, že jste se tam 
dostali, ale nepředvídaně se stalo něco jiného ... jenže divadlo, které ospravedlnilo "částečný neúspěch", se 
nikdy se nestalo. . “ 
 
Ukázal jsem mu po jeho návratu obrázek asteroidu 67P a dozvěděl se, že to není správný objekt. Zeptal jsem se, 
co je na tom špatně? Mythi sdělil, že všechno. Asteroid, který byl v oblasti, neměl tento tvar a vzhled. Pouze 
velikost přibližně odpovídá. Podle něj se tvar podobá velké hrušce. Můžeme tedy dospět k závěru, že vše je velký 
podvod. Objekt, který proletěl okolo ve vzdálenosti 15 000 km, vypadal podle těžařů pracujících na asteroidu, 
jako maják, který vysílal signál používaný starou generací transportních lodí před portály komunity Galaktika 
v této oblasti. Nevypadal jako by byl ze Země. Úhel průchodu byl odlišného původu. Mythimu je líto našeho 
zklamání, ale fakta jsou fakta, bez ohledu na to, jak to bolí. 

Frekventované otázky 

Q – Cestování černou dírou? 

A – Tato možnost existuje. Ale je to zkušenost, která je nepravděpodobná. Černé díry buď odsávají, nebo 
pumpují energii v závislosti na tlaku kvantové expanze v konkrétních oblastech každého souvisejícího vesmíru. 
Černé díry jsou jako výfukové ventily mezi dvěma nebo více trojrozměrnými vesmíry. Žádná komunikace mezi 
třetím a čtvrtým rozměrem, protože jejich materiály a energie nejsou stejné. Činnost černých děr vytváří 
agregaci nebo oddělování nebeských těles. Jsou odpovědné za formování galaxií, expanzi i smršťování v 
závislosti na směru toku energie včetně generování větší či menší síly regionální gravitace. Výlet černou dírou 
zahrnuje neměřitelné gravitační síly. Rychlost míchání kvantových částic s plyny a jinými fyzikálními materiály 
vytváří mimořádné energetické pole včetně tlaků a tření. Je prakticky nemožné vytvořit izolační sílu pro ochranu 
kosmické lodi. Ale za předpokladu, že úspěšně projdete přes černé díry sání, je to výlet bez návratu. Budete 
muset najít černou díru v opačném směru. Když se vrátíte, naleznete starou galaxii, nebo novou, ve formaci 
podle toho, kam černá díra patří.  

Q – Strom života? 

A – Strom života je symbolická a koncepční myšlenka existujícího spojení se vším, co bylo vytvořeno ve třetí 
dimenzi.  
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Smysl je jednoduchý, všechno je propojeno ... od minerálu ke světlu, zrnko písku z atomů, které obklopuje a 
udržuje od kořene k listům, které je proměňují chemicky silou světla. Toto dokonalé spojení ukazuje vzájemnou 
závislost všech s každým a se vším, co existuje a přežívá v našem vesmíru. Život k dosažení světla potřebuje vše, 
co ho udržuje, dokud nevyrostou listy, které absorbují světelnou energii, a tak mohou tento proces v celém 
vesmíru znásobit. 

Q – Třetí světová válka? 

A – Nejprve musíte vzít v úvahu, že Plejáďané pod vedením CG vyzkouší všechna možná řešení, takže nenastane 
konflikt velkých rozměrů. Ale podle mého názoru, jako vědec v této oblasti, jakékoliv konflikty budou výsledkem 
politické manipulace. Opačná (a vyloučená) skupina k současným elitám s monetární kontrolou má ve hře o moc 
lepší karty. Pokud se něco stane na globální úrovni, dostanete nový směr a většina současných elit bude 
odstraněna. Pokud se tak stane, disidentské skupiny těchto elit se budou snažit udržet regiony v naprostém 
chaosu, aby dosáhli „nového směru“. Stačí nalézt problémy a řešení na regionální úrovni. Když se přeruší 
„napájecí šňůra“, světová ekonomika se zastaví a vy musíte být připraveni přežít období nezávisle na státě, 
regionálně izolovaní. 

Q – Proč musíme spát? 

A – Také spíme. Je to čas pro neurony, které se zotavují a znovu zavádějí do systému fosforu a ostatní prvky 
potřebné pro další činnost. My potřebujeme hodinu odpočinku každých 12 hodin. To je ideální pro náš 
metabolismus. Také budete potřebovat méně spánku, až budete žít vyváženěji. Děti spí více než dospělí. 

Q – Změny do konce roku 2014? 

A – Hýbe se to. Kruliané zkouší enormní silové pole na neutralizaci radiace a snížení gravitace v systému. Je 
možné, že se komunita Galaktika rozhodne pro novou orbitu Taus. Fotka s obrovským objektem za Saturnem je 
jen odraz těchto silových polí Krulianů. V tu dobu je potřebovali viditelné, aby planetu Saturn upravili na orbitu 
v diagonálním úhlu k tomuto silovému poli.  

- Zemská kůra je blízko k přesunu k dokončení plánované expanze. Jakmile bude umístěna Taus, bude vyňato 
"protizávaží", které je v jižním kvadrantu planety Země. To upraví nový úhel osy otáčení podle nového rozložení 
povrchové hmotnosti. Sopečná činnost bude mít tendenci se postupně zvyšovat, dokud veškerý tlak nedokončí 
fyzickou úpravu kůry. Buďte připraveni na regionální klimatické události a dejte si pozor na vládu.  

Q – Jak velké bude osídlení plánovaných základen? 

A – Tato čísla jsou známá Arkturiánům a týmům přidělených Camelopardalis, kteří jsou také odborníci na 
podzemní výzkum a přenesli dostatek vybavení pro práci s Arkturiany. Věřím, že základny mohou být zvětšeny, 
kdykoli to bude potřeba, ale CG musí mít odhad, jaká je vaše potřeba fyzického prostoru. Můj odhad je miliarda 
lidí, pokud to bude nutné. Může ubytovat komunity, které nemohou v regionu přežít, kvůli potopení oblasti. 
V mnoha regionech nebudou zapotřebí. Budeme vám pomáhat.  

127 

Přátelé, naše flotila byla svolána na valnou hromadu rady CG na planetě Taus. První přistání na planetě spolu s 
18 dalšími rasami. Bylo to skvělé setkání. Všem, kteří pracují v několika oblastech podpory, byla předána spousta 
informací a kritérií. Byli jsme trochu izolováni, protože Taus bude stíněn silovým polem, dokud nebude umístěn 
na konečnou orbitu.  

- Stručný popis Tausu. Je to velmi krásná a dobře strukturovaná planeta s oceány mezi kontinenty, které vytváří 
výřezy s tisíci pobřežních ostrovů a spoustou zeleně z celé galaxie. Říkají, že je téměř tak krásný jako Mantuk, jen 
má modernější design. Mají několik míst nakládky a vykládky a žádné znečištění prostředí, nebo atmosféry. 
Zemědělské oblasti jsou plně automatizované a s dokonale řízeným klimatem. Jakákoli průmyslová jednotka má 
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ochranný obal a její průmyslové a chemické odpady jsou směrovány na terminály připojené k přenosovému 
portálu. Tyto odesílací terminály mají své koncovky umístěné na povrchu Slunce, u kterého planeta obíhá, a 
všechny nečistoty jsou automaticky zničeny, aniž by to způsobilo jakékoliv poškození systému. Mohu říct, že je 
to krásné místo. Vzali tuto planetu s úrodnou půdou a pevnou kompozicí z neobyvatelné orbity a přemístili ji na 
místo, kde byla renovována a prakticky přeměněna na tropický ráj, s funkcemi moderní kosmické lodi. 
Mimořádně zajímavá a tvůrčí technologie. Spousta možností přenosu technologie na vaši planetu v blízké 
budoucnosti.  

Q – Aktuální sluneční anomálie? 

A – Anomálie, které pozorujete, je vybití solárního povrchu prováděné Krulian, aby se zmírnila gravitační 
odchylky tohoto systému v období vyrovnání. Emise podél středu Slunce zpravidla uvolňují přebytečné napětí na 
pólech, vyrovnávají geomagnetické centrum a usnadňují výpočty orbitálních zatížení planet zapojených do 
plánovaného vyrovnání. Skutečnost, že vy sami můžete vidět provedené úpravy je důkazem skvělé práce CG. 
Nevidí to pouze ti, kteří to vidět nechtějí. 

Q – Časový skok? 

A – Fyzická hmota se působením času opět mění na základní prvky. Život ve 3. dimenzi není jako film, který si 
můžete pouštět stále dokola. Minulost je jako rádiová vlna, která zmizí, když koncert v rádiu skončí. Už 
neexistuje. Jak se můžete dostat na místo, které již neexistuje, které se stalo prachem? Jediné, co můžete vidět z 
minulosti, je jen to, co vám poskytne vaše archeologie, a záznamy, katalogy a knihy vytvořené rasami, které zde 
žily miliony let a které komunita Galaktika archivuje ve svých databázových systémech. Veškerá prohlášení o 
cestování v čase, do minulosti, nebo budoucnosti jsou proto jen špinavé lži. Doufám, že se vám teď všechno 
vyjasnilo – zajímavý fakt, že když si vezmete rok, jako měřítko času oběhu Slunce, má vaše planeta 
4.589.113.025 let. Země nebyla vždy na stejné sluneční dráze se stejnou úhlovou rychlostí. Na počátku byly roky 
kratší, protože Země se otáčela rychleji a dráha byla blíže Slunci. S postupem času a následkem katastrofy, po 
které byl vytvořen váš Měsíc, se dráha Země vzdálila od Slunce a její rychlost zpomalila. Jen díky této nové orbitě 
se Země dostala do obyvatelné zóny pro zvířata a rostliny. 

Q – Nibiru? 

A – Kruliani odvedli systém Nibiru System 52 AU od vašeho Slunce, za oblast, kterou nazýváte Kuiperův pást. 
Jedinou interakci má s vaším solárním systémem. Nezpůsobuje už žádný výkyv rovnováhy, takže může být 
vrácen na svou původní dráhu kdykoli vydá CG pokyn. Systém Nibiru není součástí plánů nivelace, takže si 
myslím, že může zůstat na stejném místě další tisíce let. Když jsou reorganizovány hvězdné systémy, jako je ten 
váš, mnoho detailů, které přispěly k tomu, aby systém dosáhl fáze reorganizace, již není nutných, protože 
budoucnost tohoto systému byla přepracována tak, aby se humanoidní kultury mohly v novém prostředí vyvíjet 
co nejlépe. Je to jako odstranění kamenů a plevelů ze zahrady, aby mohly růst květiny. Systém Nibiru plnil svou 
úlohu více než sto milionů let, v novém scénáři vaší Sluneční soustavy nemá místo. Jak můžete vidět, kromě 
toho, že Taus byl přesunut, stále existují obrovské objekty, které slouží jako protiváha ke stabilizaci systému. 
Obrovská silová pole vytvořená Kruliany a Aldebaranci řídí systém gravitačních tunelů spojených se slunečním 
gravitačním polem. Komety a asteroidy se budou i nadále pravidelně pohybovat v planetárním systému, ale již 
nebudou představovat nebezpečí, protože je jejich průchod kontrolován. Galaktické společenství nemůže 
zasahovat pouze do vnitřních úprav samotné planety. V případě vaší planety je to růst s následným přeskupením 
oceánů, pólů a atmosféry, aby vytvořila novou tvář planety pro příštích tisíc let.  

Před pár dny mi CB řekl o rozhovoru s Plejáďanem z Taus. Dobře se infiltrují do vaší společnosti. Řiďte se radami, 
které CB publikuje pro ty, kteří s nimi dosud nejsou obeznámeni: 

„(23. prosince) Přátelé, nedaří se mi kontaktovat Mithyho, vypadá to jako nějaký druh přerušení. Vždy dá vědět, 
kdy má volný čas, ale teď se neozývá. Podařilo se mi trochu si promluvit s „Arturem“ (tak se nazval Plejáďan) a 
ten říkal, že je napjatá doba. Hodně mítinků mezi členy CG o této fázi sladění systému, a obzvlášť zaměstnanci 
Mantuk jsou velmi zaneprázdněni. Varoval, že klima by mohlo být více nestabilní a doporučil být ostražitý. Také 
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komentoval politickou nestabilitu, protože dvě protichůdné frakce na planetě již překročily rubikon v boji o moc, 
a jsou pozorně sledovány. Řekl, že bude v případě nouze na mobilu.  

- Myslím, že nemám co dodat ke slovům Plejádského přítele. Buďte OK a věřte plánům a záměrům CG 

- CB mě požádal, zda bych se dohodl s výzkumným týmem na Plutu, aby při příchodu vaší sondy v červenci 
rozsvítila světla. Zdá se, že budou od příštího měsíce bombardovat planetu nějakým kompozitem. Uvidíme, zda 
nebudou proti.  

Oceňuji váš zájem o Ticy, je jí dobře a znovu je ve službě, teď je trochu zkušenější a opatrnější.  

Naše flotila obdržela několik instrukcí pro nový úkol, jsme víc v práci, ale budu s vámi i nadále v kontaktu.  

128 (2015)  

Mitya a já jsme o Marsu mluvili mnohokrát. Tentokrát řekl: - 

 Vaše NASA vám poskytuje falešné obrazy Marsu, protože nemůže publikovat skutečné snímky. Reptiliáni jsou 
považováni za „oficiální zástupce a majitele kolonie“, kterou používají lidé. Lidem je zakázáno sdělovat jakékoli 
informace spojené s planetou Mars pozemšťanům. Fotografie a videa pořízené sondami, které jsou na oběžné 
dráze planety, procházejí zvláštním zpracováním, všechny stopy civilizace a přírodních zdrojů flóry a fauny se 
odstraňují. Reptiliáni se "smíří" s přítomností lidí na Marsu, výměnou za suroviny a pracovní sílu. CG již oznámila, 
že Sluneční soustava bude kolonií pro humanoidy, a proto je nutné, aby se reptiliáni stýkali s lidmi, protože jsou 
tu jako hosté, i když ve skutečnosti je opak pravdou. CG si to uvědomuje od samého počátku, ale nemá právní 
základ pro zabránění kolonizace Marsu, protože nepředstavuje nebezpečí pro koloniální systém jako celek. Ve 
skutečnosti se vaše elity přepočítaly. Nyní jsou to prostě „loutky“ v rukou reptiliánů a jejich spojenců na Marsu.  

Q – Proč dosud nejsou oficiální kontakty se Zemí? 

A – Každý, kdo sledoval naše předchozí rozhovory, ví proč. Jak jsem již řekl, pozoruji planetu již delší dobu, ale až 
teď jsem s vámi měl příležitost vyměnit si nějaké nápady. Události se začaly rozvíjet znatelně rychleji, sociálně 
řečeno. Mnozí z vás se začnou zbavovat vlivu náboženských a politických lží, kterým jste byli vystaveni až do 
předchozích desetiletí. Nemohu ohlásit termíny, protože taková rozhodnutí nepřijímám. Zdá se mi však, že v 
tomto roce 2015 dojde k mnoha událostem, které mohou vést k otevřenému kontaktu s CG. 

- Doufáme, že se vaše společnost bude schopna nějakým způsobem sjednotit proti utlačovatelům, kteří i nadále 
udržují planetu v agonii. Je pro ně jednodušší zvládat chaos, což ospravedlňuje celkovou nekompetentnost ve 
zřízení dobrých životních podmínek pro všechny. Pro společné dobro by měly být zdroje přerozdělovány ve 
formě investic lidí pro lidi, než aby sloužili jako zdroj elit pro udržování sociální kontroly. Čím dříve si uvědomíte 
chyby z minulosti, tím rychleji bude rasa planety jako celek schopna přerušit trvající útlak.  

Jako gesto dobré vůle přítele, který chce být předvídavý, pokročím trochu dále v záležitosti inkluze nových 
planet, protože CG uvolnila některé informace. Předávám seznam základních požadavků ke vztahům CG jejích 
členů. 

Základní pokyny pro členy partnerské sítě komunity Galaktika  

- Každá regionální komunita Galaktika, která byla založena radou složenou alespoň z 80% všech okolních CG již 
ustavených, je nezávislá ve svých regionálních rozhodnutích, pokud jsou v souladu s řešením problémů v 
oblastech spadajících do její působnosti. 

- Každá kolonie úrovně 0 je považovaná za kolonii mentorů, kteří jí dali počátek. Má právo na přímou pomoc ras, 
které jsou součástí regionální CG dohlížející na kolonii. Společnost přechází z úrovně 0 na úroveň 1 pod vedením 
regionální CG, od okamžiku kontaktu až po přijetí nové společnosti do regionální CG, jako plnohodnotného člena 
a suverénní rasy.  
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- Rasa úrovně 1, nebo vyšší, relevantní dané planetě, má právo být nezávisle přidružena k regionální CG, bez 
ohledu na příbuzenskost k rasám, které jsou uznáni za členy některé z komunit Galactica. 

- Každá planeta přidružená k regionální CG je povařována za suverénní rasu. Je řízena vlastními zástupci. 
Společnost nese odpovědnost za své občany a své zdroje. 

- Neshody mezi rasami různých planet, které jsou členy jedné CG, budou řešeny regionálně, individuálně, 
nezávisle, bez ohledu na rozhodnutí přijatá v jiné regionální CG. 

- V případě nesouhlasu s rozhodnutím regionální CG má každá planeta právo žádat o nové projednání radu 
složenou nejméně ze tří sousedních regionálních CG.  

- Všechny přidružené planety mají zaručený přístup do systému portálů, podporovaných svazem Galaktických 
komunit, na regionální, galaktické a intergalaktické úrovni.  

- Planety procházející vývojovým nebo obnovovacím procesem v důsledku přírodních problémů, mají plný 
přístup k nezbytným surovinám, bez potřeby vzájemné reciprocity, aby se dosáhlo rovnováhy, která umožní 
budoucí reciprocitu. Obdrží veškerou podporu nezbytnou k dosažení infrastruktury společnosti řádně navazující 
na svou regionální CG. 

- Přenos technologií bude prováděn v souladu se sociální kompetencí planety. Úroveň kompetencí podléhá 
souhlasu regionální CG. 

- Kosmopolitní společnost může být zformována na každé planetě, jejíž suverénní rasa úrovně 1 a výše se 
rozhodne sdílet svůj rozvoj s jinými rasami. Technologické výměny v kosmopolitních společnostech mezi 
zúčastněnými rasami budou pod dohledem regionální CG. 

- Suverénní rasy mají právo provádět výzkum na neobydlených planetách a všech nebeských tělesech, která 
mohou poskytnout příležitost k rozvoji jejich kolonií, se souhlasem již zde angažovaných společností. 

- Suverénní rasy mají právo založit nové kolonie mimo vlastní planetu se souhlasem regionální CG.  

- Příslušníci suverénní rasy mají právo na přístup k databázím všech CG prostřednictvím terminálu na planetách. 

- Suverénní rasy mají za povinnost homogenizovat svou společnost, aby nevznikaly znevýhodněné skupiny. 
Homogennost a harmoničnost rasy je součástí hlavních kritérií pro přenos moderních technologií. Skupiny 
ideologicky neodpovídající planetě úrovně 1 a vyšší mají právo na přesun na planety, které je přijímají jako 
sociální členy, pokud je přesun schválen radou CG dotčených regionů. 

- Obchodní systém mezi planetami dodržuje zákon sociální přiměřenosti nabídky a poptávky zúčastněných 
planet. Planety suverénních ras mohou mít své vlastní flotily pro získávání zdrojů pro dosažení soběstačnosti. 
Mají právo rozmístit své osady na planetách, které mají potřebné zdroje k doplnění potřeb rasy, pokud nejsou 
využívané jinou společností. Se souhlasem původního kolonizátora lze uzavřít bilaterální dohody.  

- Všechny obíhající kosmické lodě budou vždy připraveny se na žádost jakékoli regionální CG připojit k pracovní 
skupině, pokud nastanou mimořádné události a problémy považované za hrozbu pro jakoukoli kolonii na 
planetě.  

- Všechny inteligentní rasy zařazené do úrovně 1 nebo vyšší mají nárok na členství v CG nezávisle na původu. 
Mají stejná práva a povinnosti v souladu s těmito pokyny. 

 
Tyto základní pokyny jsou platné a závazné pro všechny členy sítě. Zahrnují 1.327.522 regionálních komunit 
Galaktika a 1.593.026.400 přidružených planet.  

Protiváha, která byla umístěna v jižním kvadrantu vaší planety, se postupně vzdaluje od centrální linie planety. 
To umožní planetě nastavit ideální naklonění své osy pro novou konfiguraci vašich kontinentů. Celá operace 
probíhá pod vedením CG. Vše bude OK. 
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Q – Kreatury na katedrále Palencia (dostavěna 1504)? 

 

A – Tyto obrazy používáte ve svých legendách, protože vám tyto informace předávali ti, kteří viděli jejich 
pozůstatky. Vaše elity mají exoskeletony těchto zvířat v tajných depozitářích. Jsou to iracionální zvířata, jako 
staří raptoři. Tento druh se nazývá Karak. Žijí na planetách s extrémně jedovatým prostředím pro fyzikální 
vlastnosti humanoidů, kyselé deště, sopečná činnost a extrémní teploty. Jsou schopni se přizpůsobit i méně 
agresivním podmínkám. Přinesli je reptiliáni do loveckých táborů před více než 500.000 lety. Toto superzvíře tu 
žilo do doby před 10 000 lety, kdy byly poslední exempláře tohoto druhu chyceny a odvezeny z planety. Používali 
se na zastrašování populace coby démoni, které jsou kontrolováni jen bohy. Odkazy na tato stvoření můžete 
najít v mnoha dávných kulturách ve formě figurek symbolizujících zlé síly, které nepřímo podporovaly moc jejich 
vůdců, kteří měli přístup k bohům, kteří je ovládali. Jak vidíte, už tenkrát řídili masy. Na Zemi se tato zvířata 
špatně rozmnožovala, protože vejce, která položila, kvůli vysoké vlhkosti plesnivěla. Životnost tohoto druhu 
zvířete na planetě, jako je Země, může dosáhnout několika tisíc let. Jsou schopny se živit organickými i 
anorganickými materiály, zejména některými druhy kovových rud. Obvykle žili v blízkosti aktivních sopek, 
zřídkakdy opouštěli své nory pro lov. Když měli štěstí, z jejich 750 vajec se vylíhlo alespoň jedno štěně. Jejich 
počet na Zemi se moc nezvýšil. 

Q – Zbytky dinosaurů staré pár tisíc let? 

A – Někteří jedinci dinosaurů a savců, kteří přežili vaši poslední dobu ledovou, žili ještě před 10 tisíci lety. 
Některé více kosmopolitní létající druhy jste vyhubili až před několika staletími. Pokud jde o metody určování 
stáří fosilií: proces, použití radiokarbonové analýzy ("uhlík 14", izotop 14C), může sloužit k určení stáří objektů, 
které nejsou starší než 70 000 let, jeho poločas rozpadu činí pouze 5 730 let. Pro datování objektů, které jsou 
miliony a miliardy let staré, je nutné použít draslík 40 s poločasem rozpadu 1,25 miliardy let nebo uran 238 s 
poločasem rozpadu 4,47 miliardy let, kromě jiných radioaktivních prvků, s využitím hmotnostních spektrometrů. 
Geologické studie regionů mohou také poskytovat poměrně přesné datování objektů a zkamenělin umístěných v 
různých vrstvách kůry planety. 

Q – Co svítí na planetě Ceres? 

A – Je zde výzkumná základna rasy z Aldebaranu. Rozhodli se nechat základnu rozsvícenou, aby zneklidnili vaše 
vědce, stejně jako naše základna na planetě Pluto, která bude na vaši žádost při příletu vaší sondy svítit. Mnoho 
dalších se chopilo vaší iniciativy, díky upovídanému členu naší posádky, který má hodně přátel v jiných letkách a 
rád povídá.  

Q – Dvě nové planety za Plutem? 
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A – Kruliané přestavují systém do 
rovnováhy, proto přidávají nebeská tělesa v 
určitých bodech, aby dokonale přizpůsobily 
celý Systém. Přitáhnou ještě dvě nebo tři 
další těžké váhy z Oortova mračna, aby je 
mohli instalovat na specifická místa. Vaši 
astronomové budou muset v nadcházejících 
měsících přidat několik „nových planet“, 
včetně protizávaží (které již znají). S největší 
pravděpodobností ho použijí jako jednu 
z nových planet, až ho odstraní z jihu vaší 
planety. (zveřejnili ji v r. 2016) 

Q – Nový typ chemtrails? 

A – Plejáďané monitorují tento problém pro 
komunitu Galaktika. Bude-li třeba jednat, bude to provedeno v souladu s jejich pokyny a podle plánů vědců z 
Epsilon Boötis, kteří sídlí v Antarktidě. Jak jsem řekl dříve, nikdo nedovolí „hromadné ničení“ obyvatelstva. To 
znamená, že budou podniknuta veškerá opatření k neutralizaci takových útoků. Plejáďané sbírají vzorky všeho, 
co je rozptýleno ve vaší atmosféře, a mnoho těchto látek neutralizovali bez vašeho vědomí. Tisíce sond je 
rozptýleno ve všech atmosférických vrstvách a posílají data v reálném čase. Jak můžete vidět, zkouší kdeco, ani o 
tom nevíte. Je to považováno za útok proti masám. V případě očkování obyvatelstva, kde se občané dobrovolně 
přihlásí o „dar“ svých vlád, jsme prakticky bezmocní. Každý z vás je zodpovědný za svou důvěru k záměrům 
vašich vlád. Neznalost, v tomto případě, nemůže být omluvou. Pokud vstup planety do CG přijde brzy, budeme 
mnoho z vás dekontaminovat pomocí našich stávajících zdravotnických systémů, včetně dekontaminace zvířat, 
rostlin, oceánů a atmosféry. 

Q – Viděli jsme vaši loď u Yellowstone? 

A – Je to proto, jak víte, že úzce spolupracujeme s Arkturiány, kteří provádějí měření tektonického tlaku. Některé 
z těchto lodí, podle doporučení našich vědců, denně odebírají stovky vzorků tlaku a pohybu lávy. Během těchto 
měření, nebo při špatném počasí, jedna z vašich kamer dokázala naši loď vyfotografovat.  

- Žádám vás všechny, abyste byli dvakrát tak pozorní. Mnozí z vás jsou neustále v pohotovosti, sledujíc vše, co se 
děje, a jsou připraveni na akci. Víme o tom. Musíte se sjednotit a mít trpělivost, protože události se začnou 
rozvíjet v okamžiku, kdy to očekáváte nejméně. Pochopíte, jak je dobré být připraven, když přijdou některé 
události. Mnozí z nás tuto kolonii doprovází více než 100 let a trpělivě čekali, protože věděli, že se budeme 
podílet na významném vzestupu nové společnosti bratrů, kteří budou jednou v naší roli. Nemusíte spěchat, 
soustřeďte se na dosažení nejvyšší úrovně osobního uvědomění. 

130 

Q – Přístup k databázím komunity Galaktika? 

A – Uzly pro připojení poskytované CG mohou mít velký počet terminálů. Úroveň přístupu k integrovanému 
informačnímu systému je průběžně aktualizovaná podle úrovně, na které se planeta nachází. Planeta úrovně 1 je 
schopna si vyměňovat technologické informace s miliardami dalších kolonií první úrovně všech regionálních CG. 
Budete mít přístup ke geografickým údajům všech planet ve vesmíru, ale přístup k dalším informacím pouze na 
úrovni 1. Informace jsou dostupné všem bez omezení. 

Q – Přístup k volné energii? 

A – Mluvíte o generátorech volné energie. Existuje několik 
způsobů, jak dosáhnout volné energie. Můžete použít 
gravitační síly planety nebo propletená napájená magnetická 
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pole, které existují již desetiletí, jen se nepoužívají. Udržuje se závislost spotřební společnosti na placené energii 
vytvořené vládnoucími elitami. 

S příchodem kvantového molekulárního programování bude vše mnohem snazší. Jako příklad, hnací síla vašich 
spalovacích a elektrických motorů je připojena k výstupnímu hřídeli. Ta je připojena ke kladkám, převodovkám, 
vrtulím a tak dále ... správně? Představte si kovovou hřídel vloženou do pouzdra. Molekuly pouzdra reagují 
s molekulami povrchu hřídele orientací náboje elektronů v jejich atomech (řízení rotace elektronů) a jejich 
povrchy vytváří opačná pole. To způsobí, že se hřídel otočí na dobu neurčitou, to znamená, dokud tyto materiály 
nebudou přeprogramovány. To je kvantová mechanika, jednoduchá a jasná. S pokročilými programovacími 
technikami budete moci řídit proces zrychlení nebo zpomalení rotace mentálně, nebo dotekem. Ovládání jízdy 
bez hluku, bez použití paliva a bez jakýchkoli poruch. Tato technologie dokáže v závislosti na použitých 
materiálech a designu vytvořit například mikroskopický motor, nebo motor s kapacitou 50 000 koní o velikosti 
současného motoru v autě. Jak vidíte, malý rotační kvantový motor může vyrábět mechanickou energii kdekoli, 
bez nákladů a údržby.  

Další velkou možností je kvantová chemie, která může poskytnout baterii, která vyrábí elektřinu bez nutnosti 
dobíjení, protože její chemické složky se dokáží sami nekonečně regenerovat a nahrazují veškeré ztráty prvky 
z prostředí. Mnoho společností využívá přenos energie prostřednictvím atmosféry jako trvalou síť generující 
různé typy procesů, jako je studená fúze a zachytávání energie. Tyto procesy fungují dobře v některých typech 
atmosfér a na některých úrovních technologie. Pokud by tato metoda byla použita na vaší planetě, narušila by 
většinu vašich komunikačních systémů a používanou elektroniku. V dalším kroku to může být dobré řešení. Jak 
vidíte, jste jen krok od energie, která bude pro všechny zdarma, bez výjimky, pro společné dobro. Během 
přechodného období, kdy mohou být regiony izolovány, využijte staré metody vašich pradědů z období před 
elektřinou + akumulátory, generátory a palivo. 

Q – Protiváha? 

A – Je pod přímou administrací vědců z CG. Časový plán zatím neznáme, ale je čím dál víc vzdálený. Osa planety 
by se měla přirozeně přizpůsobit nové realitě systému. Způsob, jakým to bylo uděláno, poskytuje víc času na 
opuštění ohrožených oblastí. Podle náklonu osy může být protiváha vidět téměř ve všech zeměpisných šířkách. 
V případě problémů nemají vaše elity v úmyslu poskytnout vysvětlení, ale schovat se. Věnujte pozornost 
tektonice ve vulkanických oblastech. Západ Severní Ameriky se stává velmi nestabilní a může způsobit nežádoucí 
řetězové tektonické reakce, stejně i v Asii a Evropě. Podle arkturiánských vědců stoupá tlak, ale do přirozených 
procesů již nebudou provádět zásahy. 

Q – Nové frekvence planety? 

A – Počáteční frekvence úderů zemského jádra byla 7,9 Hz, nyní je tato frekvence 12 Hz. Důležitá je však 
geodetická frekvence planetární aury, kterou lze měřit pouze v kvantových jednotkách odpovídajících dané 
sluneční soustavě. Fotony světla lze měřit a kvantifikovat, ale aurické světlo je jiné luminiscenční rozložení. 
Rozložení je výsledkem přímého vlivu úrovně rozložení solárního systému. Systémová úroveň 1 svítí mnohem 
silněji v kontextu galaxie, ke které náleží. Ukazuje na úroveň civilizace.  

Vaši vědci si všimli zvýšení frekvence úderů všech planet vaší sluneční soustavy, včetně Slunce, mlčí, protože 
nemají vysvětlení.  

Q – Pozemští vědci a Nibiru? 

A – Tito lidé provedli hodně opravdu velmi komplikovaných výzkumů. Data dostupná v určité době stála hodně 
práce. Mnoho z nich nemělo představy o krocích, které by mohla komunita Galaktika učinit, aby minimalizovala 
negativní účinky na tuto kolonii, která má dost svých vnitřních problémů. Studie mnoha těchto vědců by byly 
velmi přesné, kdyby to nebylo zásahu CG. Nebrali do úvahy (a ani nemohli) změny ve frekvenci vašeho Slunce, 
které snižují solární maximum na solární minimum. Nikdo nemohl vzít v úvahu zavedení planety Taus do vašeho 
systému a možnost přesunutí systému Nibiru na statickou orbitální pozici. Všechny tyto proměnné změnily 
celkový obraz. Všechny kroky, krok za krokem, můžete sledovat z našich rozhovorů za poslední čtyři roky.  
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- Přátelé, můžete vidět, že všechny vaše instituce velmi rychle degradují. Vaše církev nikdy nebyla v takovém 
rozsahu zdiskreditována, na vaše vlády se začínají prozrazovat výsledky desetiletí korupce, sadismu, zneužívání, 
bezohledných vražd, válek o moc a majetky a ostatní lži. To přineslo pocity nejistoty, která začala ovlivňovat 
nejen znalé, ale i obyčejné občany, kteří si konečně začali uvědomovat, že je cosi špatného v každodenním 
životě. Zdravotní péče monitorována vládami začala realizovat své záměry s totální vakcinací, chemtrails, 
kontaminací potravy, sladkovodních zdrojů, oceánů atd. Podle mých výpočtů bude v tomto roce 30% lidí, kteří si 
uvědomují realitu. Rekord, který většina pozorovatelů na této planetě neočekávala. Brzy to praskne. Držte se. 
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Q – Jak se chovat k bytostem jiných úrovní? 

A – Úroveň není patrná, jako viditelná aura. Je to spíš pocit, že jste s někým zcela chápajícím a důvěryhodným. 
Žádná podřízenost, pouze si budete uvědomovat úroveň socializace s určitou rasou. Zeptáte-li se některého z 
nich na jeho úroveň, jistě odpoví, že na ní nezáleží, a raději se neklasifikují. V naší flotile pracují lidé různých 
úrovní, a samozřejmě, lidé nižší úrovně se vždy učí od lidí vyšších úrovní, což pomáhá k rychlejšímu osobnímu 
rozvoji.  
 - V naší flotile jsou všichni členové považováni za součást stejného týmu a role každého z nich je důležitá. Tým je 
zaměřen na soudržnost, pokud jedna ze stran selže, práce celého týmu může být zbytečná. Představte si 
nejskvělejší auto na světě. Když mu praskne hadička, stává se tou nejdůležitější součástkou. Proto vždy oceníte 
malé detaily, protože bez nich nemůže velký stroj fungovat. 

Q – Obracení pólů? 

A – Když se podíváte na kompas, ukazuje pouze pohyb povrchu planety s ohledem na magnetické jádro. To se 
nazývá „magnetická deklinace“. Mění se pomalu vzhledem k velké setrvačnosti jádra. Dokonce, i když se vaše 
planeta otočí vzhůru nohama, bude kompas nadále mířit stejným směrem. Pokud jde o účinek odstraňování 
protiváhy, sklon osy otáčení planety se mění s ohledem na orbitální rovinu, která je zase spojena se Sluncem, ve 
středu systému. Kompas se nepohne, ale všimnete si, že slunce stoupá více na jihu a zapadá více na severu. 
Souřadnice nočních hvězd už nebudou stejné, jako dříve, a měsíc bude mít na obloze jinou dráhu. Hlavní změny 
v geografických polohách „bodů podpory“ gravitačních sil, které vás drží na systému, mohou způsobit velké 
tektonické pohyby. 

Q – Léčení rakoviny pelyňkem? 

A – Rakovinu lze přirovnat k plísni uvnitř lidského těla. Může být zničena mnoha způsoby. Pelyněk je jedním ze 
způsobů, jak proti ní bojovat. Ale je mnohem snazší jí zabránit se objevit, než s ní bojovat. Musíte vytvořit 
prostředí, které bude pro plíseň nesnesitelné. Vaše tělo musí udržovat základní acidobazickou rovnováhu. 
Nejúčinnější je vždy nejjednodušší metoda. Vezměte jednu čajovou lžičku jedlé sody dvakrát denně, nebo 10 ml 
jablečného octa dvakrát denně. Obě metody vám umožní udržet základní acidobazickou rovnováhu. Mohou být 
zředěny vodou nebo limonádou, abyste se zbavili nepříjemné chuti. K prevenci a boji proti rakovině není potřeba 
nic víc. 

Q – Exploze na Marsu? 

A – Mars, stejně jako Země, je ovlivněn celým systémem. Mars, který byl dlouho v chladu, obsahuje obrovské 
zásoby vody v podzemních vrstvách, celé oceány vody. Kvůli zahřátí celé planety, protože několik let používají 
generátory na podporu růstu atmosférické vrstvy, nastávají exploze stlačených par, dokud se většina 
podzemních vod nerozplyne do vzduchu v podobě obrovských gejzírů. Tím se vyrovná vnitřní tlak planety do 
rovnovážného bodu. V novém kontextu se objeví nová jezera, 
oceány a deště a podobný cyklus jako na Zemi.  

- Věnujte pozornost vašemu Měsíci, brzy zde proběhne vědecký 
test CG.  

Q – Úroveň dávných otrokářských reptiliánů? 
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Technologicky byli na úrovni 1. Co se týče plazích, nemají stejné pocity, jaké mají humanoidi, takže úroveň 
vědomí rozvoje soužití s jinými rasami je velmi málo rozvinutá. To znamená, že mají nízkou schopnost cítění a 
soucitu. Protože jsou studenokrevné organismy s jiným fyzickým mozkovým uspořádáním, mají práva 
zohledňující jejich genetické vlastnosti. Jejich problémy s insektoidy a humanoidy budou vždy existovat, 
v menším měřítku u více pokročilých reptiliánských ras, ve větším u ras na úrovni 1. 
 
Q – Jak se bytosti vyšších úrovní mohou vrátit na nižší úrovně? 
 
A – Je-li bytost úzce spjata s konkrétní kolébkou kultury, může se rozhodnout, že se bude podílet na rozvoji 
svých vrstevníků z osobní iniciativy, nic není nařízeno. Pokud si čtvrtá dimenze potvrdí chyby nebo potřeby, 
kterými vaše rasa prochází nebo projde v určitém období, může to vést k tomu, že požádá bytost o návrat a 
přinesení světla, aby pomohla svým lidem rychleji projít procedury k dalšímu rozvoji.  
 
Q - Jsou ve vesmíru bytosti na nulové úrovni s rozvinutou technologií? 
 
A – Ano, jsou to rasy, které dokázaly kontaktovat jiné dřívější rasy a "ukradly" technologii, těžíce z dobré víry 
jejich "přátel". Všechny rasy nula s ukradenou technologií jsou považovány za "piráty" a jsou systémem 
perzekuovány, pokud jsou detekovány loděmi galaktických komunit. Obvykle tyto rasy používají ukradené 
vybavení a zotročují posádky, aby ovládly vybavení a lodě, které by neposlouchaly příkazy jejich vlastních ras. 
Hlavními cíli těchto elementů je pokračovat v přivlastňování si komerčních kosmických lodí jiných ras a nelegální 
těžba na planetách v okolních systémech. Když jsou tyto kultury identifikovány, jejich planety dostanou 
intenzivnější typ silového pole, mnohem silnějšího než váš energetický pás Van Allen. 
 
Q – Indikují úrovně, jak andělská je duše? 
 
A – Termín "andělský" je velmi subjektivní, podle vašich náboženských kořenů. Čím vyšší je úroveň rasy, tím větší 
je harmonie jejich společnosti. S rostoucím povědomím o roli, kterou hrajeme ve vesmíru, roste úcta k životu a 
potěšení pomáhat znevýhodněným s rozvojem. Jestliže toto může sloužit jako výklad termínu “andělský”, tak 
ano.  
 
Q - Váš názor na naší dobrovolnickou základnu? 
 
A – K dnešku jsme zaznamenali 1485 dobrovolníků. Z těchto dobrovolníků bylo 920 považováno za seriózní a 485 
spekulantů, kteří se bojí jen o sebe nebo o své rodiny. Všichni tito dobrovolníci jsou lidé s dobrou náladou, jsme 
hrdí na to, že jsou připraveni pomáhat našim posádkám a ostatním spolupracovníkům při "kontrole událostí" ve 
službě komunity Galaktica, spolu s mnoha Plejáďany, kteří jsou integrovaní ve vaší společnosti a pokud bude 
nutné, budou také spolupracovat. 
 
Q - Dimenze 1 a 2? 
 
A – První a druhá dimenze jsou součástí třetí. Jsou jen referenční pozorovací body stávajících systémů tvořících 
třetí dimenzi. Ve třetí dimenzi žijeme ve všech z nich,  
 
Pokud jde o klima, příroda se postará o nezbytné změny a závisí na vás, zda v tomto období podniknete 
nezbytné iniciativy a jak to bude možné. 
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Q – Jak se vyhnout následkům očkování? 
 
A – Musíte se sjednotit proti tomuto zneužívání. Pokud si drtivá většina odmítá vzít vakcínu, nemohou dělat nic. 
Nemohou propustit všechny zaměstnance kvůli očkování. Musíte pochopit, že vláda je tu aby sloužila lidem. Ne 
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pro zkorumpovaná řešení lídrů. Až si uvědomíte, že sjednocení lidé vládnou, elita bude poražena. Pouze lidé 
sami si mohou nárokovat spravedlivější společnost a sami naplňovat potřeby a touhy. Společnost dosáhne své 
zralosti, když jejich vůdcové jednají v souladu vyrovnaných zdrojů a všeobecného blaha. Vaše současná vláda je 
organizovaný gang. 

Q – Existuje ve vesmíru něco, co si nikdo nenárokuje? 
 
A – Samozřejmě, že ano! Náš vesmír je nový a čtyři pětiny známého vesmíru ještě nebyly prozkoumány. Stále 
existuje mnoho neznámého a prostor k osetí mnoha kolonií v tomto obrovském vesmíru, jehož jsme součástí. V 
mnoha systémech mohou dominovat nehumanoidní rasy, což může působit problémy lidským populacím v 
těchto regionech. Síť galaktických komunit zahrnuje jen jednu osminu prozkoumaného vesmíru, je tu hodně 
práce i pro vás. 

Q – Záření na Marsu? 
 
A – Severní polární zář je výsledek lomu slunečních částic v atmosféře při koncentraci blízkých siločar 
magnetického pole. Stejně tak na Marsu rostou atmosférické vrstvy a způsobují stejný fenomén, jako na Zemi.  

Q – Genocida hladověním? 
 
A – Existuje intervenční politika pro všechny členy CG. Společnost se ale musí oficiálně stát součástí úrovně 1. To 
se stane, ale musíte přežít vaši vládu, dokud nedostaneme příkaz k intervenci. Musíte prokázat svou 
životaschopnost jako rasa a všichni, kteří na planetě nevydrží, jsou očekáváni na svých odpovídajících místech, 
aby mohli pokračovat v rozvoji. Někdy je těžké přijmout myšlenku, že se přirozeně, přes reinkarnační proces 
všichni dostáváme na vhodná místa podle svého stupně vývoje. 

Q – Plochá země? 
 
A – V archivech NASA jsou fotografie pořízené členy vašich misí na Měsíci. Snímky byly pořízeny z vnější strany 
Van Allenova pásu s malým rozlišením. Modernější přístroje pořídily kvalitnější fotky, také z vnějšku Van 
Allenova pásu. Z nějakého důvodu nejsou dostupné široké veřejnosti. Nemáte fotografie celé Země, protože 
nejste v dostatečné vzdálenosti, abyste pořídili fotku vcelku. Museli byste nainstalovat kameru na Van Allenův 
pás, abyste měli dostatečný úhel, což teď není možné. Co se týká ploché Země, občas mě mate středověk 
v současné době. Umíte si představit plochou Zemi? Ve vesmíru jsou všechna nebeská tělesa sférická, protože 
jsou tvořena v důsledku rotačních pohybů ve vysokých teplotách. Síla přitažlivosti působí ve všech směrech z 
centrálního bodu rotujícího tělesa, které se přirozeně mění v kouli. Sledujte padající kapku vody, nebo bublinu, a 
pokuste se ji zploštit. Pokud budou vaše pokusy úspěšné, můžeme o této bizarní teorii mluvit znovu. 

Q – Archa úmluvy? 
 
A – Pojem Archy úmluvy má čistě symbolický význam. Hodně se stalo ve vašich dávných dobách a mnohé z 
těchto událostí se staly legendami. Některé sociální skupiny obdržely pomoc bohů ve formě zařízení, která 
přeměňují vlhkost ze vzduchu na vodu, zařízení, která produkují proteinovou potravu pro přeživší v některých 
situacích, příručky pro přežití. Tyto dary byly vždy uchovávány a staly se předmětem mnoha sporů a postupem 
času byly zničeny. Literární romány zpracované vašimi náboženstvími vytvořily obraz archy, jako božské relikvie 
a mocného předmětu. Můžu říct jen jednu věc, je to fikce. 

Q – Plasmové koule? 
 
A – Tyto plazmové koule jsou všude. Množí se v závislosti na potřebě humanoidů během přechodného období. 
Jsou jako červené krvinky, které dodávají kyslík do vašich orgánů. Tyto koule jsou naprogramovány tak, aby čelily 
fyzikálním / chemickým abnormalitám v humanoidních tělech třetí dimenze, zaměřují se především na ty, kteří 
potřebují pomoc při řešení více problémů. Někteří je vidí, jiní ne. Pomocí vaší současné technologie a se 
správným podsvícením je lze zachytit na video a fotografické kamery, protože reagují v infračerveném spektru. 
Lidé, kteří jako děti obdrželi v mateřské rase implantáty, přitahují větší množství plazmových koulí, které 
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dokonce přenášejí informace o konkrétním lidském těle do databáze mateřské rasy. Někteří, zejména citliví lidé, 
mohou pociťovat opravné injekce, které mohou dostávat v podobě malých šoků. Ve větší intenzitě se projevují 
při meditaci a spánku. Když mniši říkají, že jsou v „zenovém“ stavu, jsou obklopeni plazmovými kuličkami a 
přijímají energii z vesmíru. Čím víc víte, tím více se naučíte. Atmosféra se skládá nejen z plynů, páry a prachu, ale 
v humanoidních koloniích existují i další prvky, které poznáte.  

- Nejcitlivější lidé mohou tyto koule pozorovat a za určitých okolností dokonce jejich prostřednictvím posílat 
informace svým mentorům. Často jsou vaši lékaři konfrontováni s nevysvětlitelnými případy přežití lidí po 
nehodách, ve kterých teoreticky měli zemřít. Neuvědomují si existenci dalších prostředků, které mohou být 
seskupeny tak, aby některé lidi chránily, podporovaly životně důležité funkce ve stavu dočasného pozastavení a 
chránily před předčasnou, neplánovanou smrtí. Někteří z vás, kteří se snaží rozvíjet techniky meditace a 
soustředění, mohou pomoci ostatním, kteří mají méně štěstí, získat podporu a pomoc ve formě plazmatických 
koulí. Výrazně se tím zlepší stav těchto lidí. Reiki je jednou z desítek technik, které vedou ke stejnému stavu 
koncentrace energie. Pokud položíte ruku na hlavu pacienta a soustředíte se na pomoc této osobě, budete 
ohromeni počtem plazmatických koulí shromážděných kolem něj. Jen z tohoto důvodu se shromažďuje velké 
množství lidí a zaměřuje se na uzdravení jedné osoby. Vaše náboženství to mylně nazývá „zázraky“. Víra a dobré 
úmysly velké skupiny lidí mohou posílat tisíce plazmatických kuliček jedné osobě, které budou pomáhat, i když 
jeho aura není dostatečně světlá, aby nasbírala koule potřebné pro jeho uzdravení. 

Q – Bůh? 
 
A – Všemohoucí bůh je velmi vágní pojem. Bůh existuje v různých stádiích vývoje vesmíru, stejně jako hierarchie 
„božstev“, která vytváří vodítka v každé fázi. Bůh, jehož význam odpovídá úrovni rozvoje rasy, je ten, kdo se 
stará o své potomky v určité fázi vývoje a přiděluje starší studenty na pomoc při zvyšování úrovně a počtu. 
Vzhledem k vaší náboženské heterogenitě je pro mě obtížné citovat filosofické příklady. Ve vaší fázi vývoje se 
soustřeďte na vzdálenější božství. Evoluce je jako obrácený rodokmen, můžete si vzít rady od svých rodičů a 
prarodičů a předat své znalosti svým dětem a vnoučatům, kteří budou tvořit budoucnost, kde bude i místo pro 
vás. Čím dále se vyvíjíte, jste blíže vrcholu božské pyramidy, která vše formovala. Nebojte se o boha, vše, co 
zažíváme, je jeho součástí. Poznání je jako rodokmen. Každá nová informace, kterou vy nebo společnost 
asimilujete, vytváří nové větve, které budou rozvíjet získané nové znalosti. Nikdy se to nezastaví, naopak to roste 
exponenciálně. 
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Omlouvám za nepřítomnost, byli jsme v blízkém hvězdném systému v Mléčné dráze, která žádost CG provádí 
průzkum na dvou planetách, kde jsou kolonie humanoidů na úrovni 0, můžeme říci, že vše běží normálně. 

Q – Monetární systém ve vesmíru? 

A – Měnové systémy jsou skvělým nástrojem pro obchodování se společenskými statky a surovinami mezi 
planetami. Ideální měnový systém není ten, který je vytvořen těmi, kteří mají více bohatství, zdroje, nebo 
armády. Měnový systém v pokročilejší společnosti, včetně mé, je založen na rovnováze mezi tím, co planetární 
společnost potřebuje a co nabízí ostatním společnostem. Výbory, které řídí ekonomiku, povzbuzují přebytky 
zdrojů aktivitu a hledají zdroje uvnitř i vně planet. Toto je koncept makroekonomie pro blaho všech, jediná 
společnost, kde každý jednotlivec žijící v této společnosti má vše potřebné pro život, pokračuje v práci ve své 
profesi, aniž by se na konci měsíce obával o výplatu. (pozn. překladatele: Monetární systém je motivační nástroj 
pro ty, kteří potřebují motivaci. Škoda jen, že máme tolik namotivovanou elitu.) Pojem bohatství nabývá zcela 
jiného významu, když děláte to, co máte nejraději, a necítíte nedostatek, takže se můžete rozvíjet v oblasti, která 
vás zajímá. Pokud chci trochu odpočívat nebo meditovat, můžu jít do jakékoli dovolenkové kolonie, na jakoukoli 
planetu a nemusím za to nic platit. Po odpočinku mi oblíbená práce začne chybět a vrátím se zpět, možná i 
s novými nápady. Protože v mé společnosti nejsou žádní lidé, kteří by potřebovali pomoc, rozhodl jsem se 
pomoci rozvoji kolonií, kde mohu provádět svůj výzkum a pokračovat ve studiu. Nikdy jsem nepotřeboval peníze. 
Rada, která řídí planety Mantuk, poskytuje každému z nás vše, co potřebujeme a co si přejeme.  
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Pobočky galaktické komunity pracují na debetním / úvěrovém systému, ve kterém mají všichni členové v 
reálném čase svoji kreditní pozici, aby uspokojili potřeby svých planet. Pokud člen potřebuje zdroje, které jdou 
nad rámec jeho kreditu s objektivními důvody pro zvýšení své kapacity, investuje Rada CG do této planety a 
poskytne nezbytnou pomoc k dosažení produktivity a ekonomické nezávislosti tohoto člena. Ti, kteří mají více, 
vždy poskytnou pomoc těm, kteří mají méně, aby dosáhli rovnováhy v celém regionu. V paláci obklopeném 
chatrčemi se budete cítit nepohodlně, že? Vy nechcete vnímat chudobu lhostejností a opovržením, místo, abyste 
jim ji pomohli překonat, moc by vás to nestálo. Planeta na úrovni 1 se může stát členem CG pouze pokud bude 
zdravá společnost a sociální rozvoj. Když začnete investovat do lidí, místo honosnosti, začnete mít respekt a 
obdiv k přírodě a bytostem, bude to tu ráj.  

Pokud jste v nebezpečí a někdo vám dá pomocnou ruku, neptáte se na náboženství, zda je bohatý nebo chudý, 
pozemšťan či cizinec ... Pokud pomůžete někomu dnes, může on zítra pomoci vašim dětem. Společnost je jako 
řetěz, pokud se jeden článek řetězu oslabí, či zlomí, musí být obnoven a posílen tak, aby celý řetěz mohl plnit 
svou funkci. Nemůžeme opravovat vazby ve vašem sociálním řetězu, musíte si je opravit sami, abyste prokázali 
svou vhodnost, kterou většina z nás očekává. Vaše elity usilují o zničení částí řetězu, které považují za slabé nebo 
neužitečné. Jednoho dne pochopí, že krev bližních řetěz neposílí, ale naopak oslabí, když je jeden z článků 
vyřazen z činnosti. 
 

Q – Co je ve vesmíru nejnebezpečnější, co ani Plejáďané nedokáží odstranit? 

A – Jedna z nejnebezpečnějších věcí ve vesmíru jsou kousky neutronové hvězdy, které létají vesmírem vysokou 
rychlostí. Abyste získali představu, neutronová koule o průměru 2 metry váží jako planeta Země a má stejnou 
gravitační sílu. Hmota, ze které je vytvořena neutronová hvězda ztratila veškeré prázdné místo mezi atomy a 
pokud se elektrony spojí s protony, neutralizují se na neutrony a další částice, a stanou se nejhustější hmotou ve 
vesmíru. Pokud koule o průměru 2 metry přiletí velkou rychlostí k Zemi, nebo Slunci, projde skrz jako by byla 
Země z plynu. A pokračuje stejnou rychlostí. Za sebou nechá obrovský nepořádek. Jediným způsobem, jak 
zastavit neutronové těleso je nasměrovat ho na ještě větší neutronovou hvězdu. Pouze Krulian a další tři známé 

rasa mají know-how k přesměrování těchto impozantních bolidů. 

Q – Elektrické interakce povrchu Marsu s planetami a asteroidy? 

A – Pouze zajímavá teorie. Pokud by k tomu docházelo, museli byste ve slunečním systému pozorovat velké 
množství paprsků a elektrické výboje mezi planetami nebo jinými nebeskými tělesy. Interakce mezi nebeskými 
tělesy je pouze magnetická. Povrch Marsu nebyl vyhlouben bleskem, ale dalšími geologickými nehodami a 
vodou. Vaší vědecké obci neukázali skutečné oceány Marsu. Tato teorie je pouze na základě předpokladů. 
Elektrické výboje s intenzitou dostatečnou pro takové planetární následky by byly vidět ze všech vašich 
teleskopů a galaxie by byly jako vánoční stromky, které vydávají záblesky tisíců obrovských blesků. Takže žádné 
elektrické interakce tohoto typu neexistují. Ve vesmírném prostoru není tření a žádná statická elektřina 
nevytvoří tento typ povrchu. Za zvláštních podmínek můžete tuto situaci vytvořit v laboratoři, ve vesmíru to tak 
nefunguje.  

Q – Rohonc kodex? 

A – Nejde o skutečný jazyk. Jedná se o starý systém používaný od doby, kdy civilizace Saxas obsadila tuto oblast. 
Jedná se o systém, který zabraňuje jiným společnostem, aby si mohli přečíst vědecké a historické kroniky jejich 
civilizace. Používáte podobný systém nazvaný stenografie nebo těsnopis, kde symboly znamenají proměnnou 
myšlenku v kontextu věty. Někdo, pravděpodobně expert na hieroglyfy, měl přístup ke klíči a sepsal tento 
rukopis o tisíce let později, v době, kdy vaši archeologové nejsou schopni najít ani pozůstatky civilizace. Nechtěl, 
aby někdo věděl, že srovnává různé doktríny a náboženství, jejich sociální stránku, dobro a démony v každém z 
nich, včetně citování konkrétních králů a království. Kdyby to bylo v té době rozluštěno, jistě by byl zabit 
některou z fanatických sekt jeho doby. Ale je to jen příběh s názory tohoto starodávného kronikáře. 

Q – Planetární zarovnání? 
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A – Planetární zarovnání funguje následovně:  
Pokud jsou planety v rámci Země a Slunce, dojde k poklesu interakce gravitačních sil, což způsobí určité změny. 
Pokud dojde k vyrovnání za vaším planetárním gravitačním tunelem, interakce se zvýší úměrně síle působící z 
planet za vámi, aby jim umožnila zůstat připojeny ke Slunci. Čím větší je zarovnaná planeta, tím silnější je síla 
tunelu, který ji spojuje s vaší planetou. Ale i za takových okolností způsobuje minimální změny tlaku uvnitř 
planety, což nemůže způsobit masivní přírodní katastrofu. Ovšem velké množství plazmy emitované Sluncem 
může způsobit výrazné zvýšení teploty a nadměrnou expanzi magmatických vrstev, což urychlí procesy podle 
jejich rozsahu. Pokud se něco stane během tohoto těsného zarovnání, je to jen náhoda. Nárůst tektonické a 
sopečné aktivity v regionech je výsledkem přirozeného růstu planety, ve kterém již Arkturiáni nezasahují. 
Všechno se musí dít přirozeně. Čím více budou tyto procesy zpožděny, tím bude výsledek událostí více 
devastující, což se nebude líbit nikomu.  
Existující supervulkány pravděpodobně vybuchnou, nyní, nebo při dokončení všech změn, záleží na tektonických 
pohybech, které nelze plně předvídat, kvůli desítkám kritických faktorů. Oblast Severní Ameriky, kde se nachází 
super sopka, bude velmi nestabilní, s ohledem na tektonické pohyby. Může nastat vážná erupce, nebo jen uvolní 
určité množství lávy v regionu, jako jiné sopky. Bude záviset na vnitřním tlaku tekuté lávy během erupce. Čím 
více sopek vybuchne po celé planetě, tím nižší bude celkový tlak. Říkal jsem dříve, že čím více aktivních sopek, 
tím menší pravděpodobnost vážné lokální katastrofy. Pokud se tektonické desky v Tichém oceánu začnou 
pohybovat, tlak hrozící výbuchem v Severní Americe bude úměrně klesat.  
Vaše fauna již nějakou dobu ukazuje, jak je těžké během těchto změn přežít. Vidíte sami, co se děje se zvířaty po 
celé planetě. Přemýšlejte o tom, že velmi brzy se následky projeví i na vás. Zvažte alternativní možnosti obživy, 
dokud mezi námi nebude otevřený kontakt. Připravovaná překvapení vaší vlády nevidí jen slepý. Pozorně 
sledujte vývoj a buďte připraveni se jejich plánům na podmanění vyhnout.  
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Opět jsme byli na misi mimo sluneční soustavu. 

Postřeh CB: 
Arthur, Plejáďan z Tausu, mi během našeho posledního rozhovoru sdělil, že zachytil zprávu, že pokud sonda 
nezíská na pokus o kontaktování známek civilizace na Ceresu žádnou odpověď, mohou odpálit malou EMP 
hlavici na světla na povrchu, aby zjistili, zda světla zmizí. Pokud světla zhasnou, bude to znamenat, že světlo 
mělo umělý zdroj, a nebylo přirozeným jevem. Extrémně patetická iniciativa. Základna Aldebaran už byla 
varována, a pokud se tak stane, bude vaše sonda zničena, jakmile vypálí hlavici. Jakmile se sonda přiblíží k Plutu, 
bude také zničena.  

Q – Výpadky paměti, ztráta koncentrace, únava – Slunce? 

A – Slunce s tím nemá co dělat. Na planetě této úrovně jsou stavy, jako je Alzheimerova choroba a duševní stres 
způsobovány některými klíčovými faktory, jako je nedostatek spotřeby živočišných bílkovin, jako jsou tuky 
vaječné žloutky a sýr, které pomáhají při zvyšování vazebných prvků při regeneraci neuronů. Ty vyžadují určité 
formy cholesterolu. Potraviny obsahující Fisetin, který je v čerstvém ovoci, olejnatých semenech a ořechách 
poskytují antioxidant. Pravidelné užívání kofeinu je stimulant pro molekulární aktivitu neuronu. Nikdy 
nepoužívejte léky ke snížení cholesterolu, tento mýtus způsobuje destrukci mozku.  

Pokud dojde k náhlému přerušení přenosu vysokoúrovňových záření tisíců antén, pocítíte neuvěřitelné zlepšení 
myšlenkových schopností a duševní koncentrace. Není náhoda, že vaše starověké kláštery byly postaveny v 
odlehlých oblastech a na vrcholcích. Byly instruovány, aby zůstaly co nejdále od pokroku, který vznikne.  

Q – Metody na snížení metabolické spotřeby? 

A – V extrémních případech přežití byste si měli zajistit živočišné bílkoviny (ryby, vejce, drůbež..), sůl, cukr či 
fruktózu a čistou vodu. Cukr lze také získat metabolizací zrn. Toto jsou hlavní komponenty pro přežívání, nízká 
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konzumace, ale udržovat tělesné funkce v pohotovosti. Vezměte si jako příklad staré námořníky (sušené maso, 
ryby, ovoce, tuk, sůl, med a voda. A alkoholické nápoje pro relaxaci, což není váš případ).  

Q – Září 2015? 

A – Všeobecný konsensus nemusí být platný, ale cítíte něco ve vzduchu. Jako vždy fatalistická touha. Podle 
Plejáďanů mají vaše elity konečný termín pro úplný restart ekonomiky různými událostmi během letošního roku. 
CG o nich ví. Září může znamenat něco pro ně. Velké náboženské entity jsou synchronizovány s vaší elitou a 
připravují stoupence k novým zjevením pro účely sociální nerovnováhy. Jak jsem již řekl, na strategických 
místech bylo nainstalováno mnoho výbušnin, které mohou kdykoli simulovat katastrofickou událost. Proto 
sledujte pohyby vašich vlád a elit. Vaše vlády jsou na pokraji úplné destabilizace, každý den si lidé uvědomují 
více manipulace a beztrestnosti korupce. Doba pádu vašich elit včetně úplné diskreditace církví se blíží. Mají 
v úmyslu použít vojenskou moc, ale ne každý voják bude plnit příkazy na vyhlazování. Když vaše elity zmizí 
z paláců, očekávejte události připravené pro vás.  

Q – Klesá úroveň moří, je to následek rozpínání Země? 

A – Někde je sucho, jinde povodně. Voda se neztrácí do podzemních vrstev. Je to spíš chaotická redistribuce po 
celé planetě. Manipulace s atmosférou, podporovaná vašimi vládami, s pomocí vaší degenerované vědecké 
komunity a sponzorovaná vašimi elitami za vaše peníze z daní a ovlivňování hodnoty peněz, vytvářejí 
atmosférické nerovnováhy na celé planetě, které destabilizují obyvatelstvo a nutí lidi stávat se stále více 
závislými na vládních řešeních. Systém HAARP je používán na plný výkon, aby narušováním geomagnetického 
pole planety způsoboval ohřívání celých oblastí, čímž se radikálně vypařují zásoby sladké vody, což vede k tomu, 
že tyto regiony mohou být řízeny bez větších obtíží. Jedním z důvodů rozptýlení hliníkových částic nad některými 
oblastmi z letadel je tuningový efekt. HAARP se operativně propojuje se sousední stanicí, za účelem provedení 
změn v určených zeměpisných oblastech. Frekvence vysílané stanicí HAARP se odráží od ionosféry a povrchu 
Země, jako kulečníková koule. Magnetické pole způsobuje odchylky, které se snaží vyrovnávat, protože úhly 
dopadu jsou dynamické. Od loňského roku do těchto regionů umísťují mobilní stanice HAARP kvůli přesnějšímu 
míření. 

Q – Dávné základny v rumunských Karpatech? 

A – Zhruba před 13 000 lety zde měli svou základnu s laboratoří pro studium genomu a DNA vědci Atounů. Tato 
zařízení používali do období před 12 000 lety, kdy byla civilizace Saxas odstěhována z planety na jiné místo. Na 
ochranu proti neoprávněnému přístupu zde byla ponechána biomechanická těla s regenerací na bázi 
molekulárního programování, takže jsou zde v provozu dodnes.  

Q – Satelitní fotky podmořských objektů? 

A – Ano, existuje mnoho velkých základen, které obývá mnoho civilizací a studuje planetu. Existují také velké 
městské oblasti starověkých civilizací starších než velké civilizace Lemurie, Atlantis a Brasilis. Větší než současná 
města. Historie této planety je dlouhá. Nedá se ukázat v krátkém rozhovoru. Velké stroje Camelopardalis těžily 
na mořském dně, mnoho základen Arkturiánů a dalších ras přineslo na Zemi stovky druhů ryb. V archivech CG 
jsou tisíce hodin informací, díky sondám Epsilon Boötes, kteří provádí záznam. 
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Pre-Vedas, Indický oceán 
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Vědecká základna Arcturian IV 

Výzkumné linie Arkturiánů (cca 1 km) 
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Přátelé, všimnete si mnoha změn, které se dějí ve vašem Slunci a všech planetách a měsících systému. Velké 
přestavby jsou plně v plném proudu. Slunce je překalibrováno Kruliany, aby se vrátilo k normálním pravidlům 
provozu v nové frekvenci, se zvýšeným geomagnetickým polem. Každý den budete vidět stále větší přítomnost 
kosmických lodí a podivné atmosférické efekty. Kdykoli se projeví napětí v auře planety, bude mnoho jednotek 
různého původu pozorovat a čekat na příležitost zasáhnout. Ti, kteří čtou tato slova, budou pomáhat, ne se ptát. 
Buďte vždy připraveni se přizpůsobit jakékoli nové situaci. Pokračujte v objektivním sledování událostí a kroků 
vašich vlád, protože jim vládnou elity.  
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Q – Světlo na Plutu? 

A – Základna svítí. Používá frekvence odpovídající vašim vlnovým délkám 
6000-7000K. Zdá se, že ji NASA na obrázcích zhasla. Červená barva fotografie 
je výsledkem použitého filtru, protože planeta tuto barvu nemá. Vypadá spíš 
jako povrch vašeho Měsíce, ale s mnohem drsnějším povrchem.  

 

 

Předatlantské město a komunikační sítě 
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(pozn. překladatele - Našli, NASA našli! Hodní kluci.)  

https://www.ffxiah.com/forum/topic/46886/mysterious-bright-spot-on-pluto/  

https://www.nasa.gov/image-feature/new-horizons-last-portrait-of-pluto-s-puzzling-spots  

https://www.cnet.com/news/pluto-clouds-new-horizons-nasa-charon-landslide/ 

- Přátelé, mnozí z vás mají otázky a pochybnosti jak absorbovat kosmickou energii, koncentraci a meditaci. CB 
mě požádal o stručné vysvětlení, které může sloužit jako návod. Zde je několik tipů a postupů, jak dosáhnout 

kvantové koncentrace kosmické energie k usnadnění přechodu 
na úroveň se snadnější komunikací prostřednictvím mozkových 
vln. Nejprve jak funguje magnetické pole vaší planety. 
Magnetický tok interaguje ve dvou směrech; pro magnetické 
čáry mezi póly není žádný „směr toku“. Prostřednictvím těchto 
linií připojuje magnetické pole kosmickou energii. Po vstupu na 
jeden pól ji posílá na druhý, ze kterého pak kosmická energie 
pokračuje na své cestě vesmírem. Tento rychlý průvodce vám 
ukáže, jak můžete použít tento proud ke zvýšení zátěžového 
proudu vaší mozkové energie k aktivaci určitých neaktivních 
sektorů, které potřebují vyšší úroveň kvantové energie pro 
fungování. Kvantová energie je jako váš vitamín D, který pro 
vstřebání potřebuje sluneční energii absorbovanou kůží. Kvantová energie potřebuje pro zpracování v mozku 
kosmickou energii.  

 

https://www.ffxiah.com/forum/topic/46886/mysterious-bright-spot-on-pluto/
https://www.nasa.gov/image-feature/new-horizons-last-portrait-of-pluto-s-puzzling-spots
https://www.cnet.com/news/pluto-clouds-new-horizons-nasa-charon-landslide/
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Jak se koncentrovat 
V tomto procesu může pomoci pyramida. K určení magnetického toku můžete použít neodymový magnet. 
Pokud ho umístíte svisle na rovný povrch, zarovná se s místními magnetickými čarami, což vám poskytne přesný 
směr sever / jih. K jihu je otočen severní pól magnetu. Obraťte se na tuto jižní stranu. Přední část mozku se 
vyrovná s osou sever / jih geomagnetického pole ve vašem směru proudění kosmické energie. Jak víte, 
geomagnetické pole vaší planety se v různých lokalitách chová odlišně; Vaše kompasy kompenzují tyto chyby 
regionálně. Nezáleží však na geografické ose „Sever / Jih“, ale na směru magnetických čar ve vašem regionu, 
podle kterých se vyrovnává neodymový magnet. Po nalezení polohy osy ve vašem pokoji vždy použijte tuto 
metodu k určení pozice pro meditaci. Magnet zabalte do kusu látky a připevněte jej k čelu tak, aby strana 
směřovala „na sever“, není to nutné, ale magnet pomůže soustředit trochu více energie, stejně jako princip 
čočky a slunečních paprsků. Když se uvolníte, elektrické výboje vašich neuronů budou v souladu s tímto 
proudem. Pokud uvolníte pracovní zatížení těchto neuronů zůstanou v receptivním stavu. S těmito cvičeními 
budete v průběhu času schopni dosáhnout stavu, ve kterém zcela přestanete vnímat své tělo. Budete ve stavu 
kontemplace, kde vaše fyzická úroveň může komunikovat s vaší astrální úrovní. V tomto stavu bude váš mozek 
používat „extra energii“ k uvolnění oblastí, které nemohly být uvolněny za normálních podmínek. Čím větší je 
počet uvolněných oblastí mozku, tím vyšší je schopnost soustředit se a porozumět. Budete mít možnost podívat 
se na všechno z odstupu, v širším pohledu vidět vše, co vás ovlivňuje v daném okamžiku vaší existence. Bude pro 
vás jednodušší objevit možnosti telepatické recepce, která v budoucnu usnadní meziplanetární komunikaci 
s bratry. 

 

Q – Egyptské malby s humanoidními obličeji zvířat? 

A – Před mnoha miliardami let se dělalo mnoho experimentů, které zahrnovali savce a plazy. S ohledem na 
potomky hmyzu, jen málo ras se stalo civilizacemi, většina z nich zanikla.  
Savci a plazy byli více hybridizovaní, vzhledem k jejich genomu a DNA. Vedlo to k významnému množství druhů, 
které vytvořili v průběhu miliard let vývoje různé společnosti. Ano, humanoidní savci hybridizovali s DNA koček a 
psů s různými druhy býložravců. Nejlépe se přizpůsobovali primáti. Většina ras byla hybridizována z primátů, 
s nimiž sdílíme 92 % DNA, dalších 8 % je výsledkem genové manipulace, která definuje rozdíl mezi humanoidy a 
dalšími druhy primátů.  
Atouni, Arkturiáni, Plejáďani, stejně jako většina flotil, včetně mé, mají smíšené posádky s různými prvky různých 
ras, které pracují jaký tým se specifickými funkcemi. Proto najdete kresby a sochy oslavující různé typy "bohů", 
kteří přišli z nebe naučit poznání hvězd. 
V případě reptiliánů existují některé obojživelné rasy, které pracují u posádek Arkturiánů po tisíciletí. Jsou velmi 
kompetentní a spolehliví. Nikdy nesuďte cizince podle vzhledu. Nejprve zkontrolujte, kdo opravdu jsou. 
Reptiloidní ptačí druhy nebyly nikdy skutečně vyvíjeny. Ptáci jsou plazi s odlišnou strukturou, nemají funkční 
ruce, takže nemají velkou budoucnost jako druh. Fresky s ptačími hybridy jsou jen umělecká představa. 
Nepředstavují reálné hybridy.  
 
Q – Je čas iluze? 

A – Velmi absurdní teorie. Čas se nehromadí ve vrstvách, které by mohly souviset, nebo nahlíženy v kontextu 
vesmíru. Události z minulosti zmizí, jakmile nastanou ... nejsou jako políčko videa. To platí pro všechny, kdo žijí 
ve třetí dimenzi. Minulost mizí stejně pro každého. Je to jako jednosměrné schodiště, jakmile se přesunete na 
další schod, už se nevrátíte k předchozímu. Ale pro všechny na předchozím schodišti to bude přítomností. 
Obecná koncepce: úroveň, ve které jste žili dříve, zůstává pro ostatní, kteří ji musí projít, ale pro vás, jako 
jednotlivce, přestává existovat. Může být jen zaznamenána v paměti v mentálním záznamu. 
- Všimněte si, že ne všichni vylézáte po schodech univerzálního času a prostoru stejnou rychlostí. Mnozí mohou 
začít svou cestu společně, ale více vědomí se pohybují rychleji, dosahují budoucích úrovní, zatímco jiní zůstávají 
v jejich přítomnosti, to znamená ve vaší minulosti. Doufám, že chápete význam těchto vysvětlení. 

Q – Smaragdová deska? 
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A – Tyto dary starých mentorů byly vytvořeny z materiálů mimo planetu. Pokročilejší krystaly a kovy. Proto 
přetrvaly až do současnosti. Zprávy mají však svou životnost. Měla smysl v daném okamžiku, nemůže být 
považována za absolutního průvodce v jiné epoše. Vědomí nepotřebuje knihy ani průvodce. Domorodci z lesů 
mohou být více vědomí, než většina civilizovaného světa. Pokud hledáte vědomí, najdete ho sami v sobě, bez 
ohledu na to, jestli umíte číst staré desky, nebo staré knihy. Při mších jen opakujete slova, být zde není o nic víc, 
než být ve svém pokoji nebo uprostřed lesa. Nesnažte se spoléhat na staré znalosti. Žijete v epoše, která 
poskytuje nekonečně více informací k formování vašeho vlastního vědomí. Analyzujte staré informace jako 
relikt, přes který se vaše civilizace dostala tam, kde je dnes.  

Buďte připraveni, můžete vidět více kosmických lodí bez pole neviditelnosti. CG nevypadá, že by byla 
znepokojena.  

 

Vysvětlení neodymového magnetu – CB 
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Q – N2co o vašem výletu? 

A – Navštívili jsme 16 kolonií, které by měly přejít na úroveň 1 v příštích dekádách. Kolonie jsou v jiném 
kvadrantu galaxie. Jednotky centrální flotily Mantuk jsou připraveni se připojit do pracovní skupiny, která bude 
pomáhat těmto koloniím při přechodu. 30 jednotek alokovaných zde tu zůstane, dokud se u vás situace 
nestabilizuje.  

S loděmi Krulian létáme 10,5 roku. Přistáli jsme na různých místech, viděli jejich města a různá vědecká zařízení. 
Mohli bychom tu být roky, aniž bychom poznali vše. Všechny vaše oceány by nenaplnili ani jeden, kterých zde 
mají mnoho. Je to nádherné a příjemné místo.  

- Přátelé, jsem rád, že jsem se vrátil a můžu s vámi znovu mluvit. Měli jsme velmi rušné období. Kromě všech 
výzkumných prací prováděných v jiných koloniích byla naše místní flotila svolána na valnou hromadu všech týmů 
všech ras, které se přímo a nepřímo účastnily na pokračování této kolonie. Tento měsíc přišlo na základnu v 
Antarktidě 380 kosmických lodí. Jak jsem očekával předem, tato valná hromada nepřinesla nic znepokojivého. 
Diskutovali jsme o obecných metodách činnosti, o plánech organizace nových operačních základen a úplné 
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deaktivaci starých, které nyní fungují, o taktickém plánování primárních kontaktů, pokud a kdy je to povoleno, o 
technologiích pro mimořádné události a také o postupech pro případné zapojení pozemšťanů.  
Diskutovali jsme i o předložení genetických experimentů, které se stále provádějí na Zemi. Všechny prvky 
původní flóry a fauny planety jsou katalogizovány a přesunuty do jiného, vhodného prostředí. O preventivních 
opatřeních pro ochranu životního prostředí se bude mezi shromážděnými vědeckými týmy diskutovat nejméně 
měsíc.  
Jak vidíte, jedná se o obvyklé akce různých týmů pracujících v různých oblastech. Organizovaná pracovní síť 
zabraňuje ztrátě času a zdrojů, když si každý z týmů uvědomuje práci druhých, a tak se pokrok v práci zvyšuje na 
maximum. Podobné schůzky jsme již měli, ale musím přiznat, že byly jen všeobecné. 22 různých humanoidních 
ras dostalo nové instrukce a vyměnilo si mnoho informací.  
Co mohu odpovědět těm, kteří se ptali na září 2015? To nejhorší, co se může stát, je zvýšení společenského 
chaosu s využitím všech zvěstí, které šíří k odvrácení pozornosti méně informovaných lidí.  
Současná destabilizace zemské kůry je přirozený proces, který je nezbytný pro vstup do rytmu nové frekvence. 
To je jako velký zvon: aby se změnil tón zvuku, zvon by měl být o něco větší. To může ovlivnit některé pobřežní 
oblasti, stejně jako mohou dlouho zatopené oblasti vystoupit z hlubin. Nezapomeňte, že jsme tu už dlouho a 
budeme i nadále pomáhat udržovat život této kolonie.  
Notorickým problémem jsou elity. Jsou schopny způsobit mnohem více utrpení k provedení jejich nezdravé 
doktríny vylidňování planety filtrováním etnických skupin. Válku s nanokomponenty snadno neutralizujeme. 
Velkým problémem jsou biologické metody boje. Téměř neidentifikovatelné jsou geneticky modifikované 
mikroorganismy cirkulující v lidském těle mezi jinými podobnými a mezi lidmi navzájem. Vyhněte se očkování za 
každou cenu.  
Měli jsme možnost analyzovat geneticky modifikované potraviny, na které se mnozí ptali. Mohu říci, že semena, 
která jsou geneticky modifikována. V podstatě jsou semena geneticky modifikována, aby zaútočila na škůdce 
pomocí DNA jejich vlastního moru. Nepředstavují v tomto stadiu hrozbu pro vaše zdraví, ale ve srovnání s 
přírodními semeny ztrácejí mnoho nutričních vlastností.  
Celá sluneční soustava trochu vychladla díky poklesu sluneční aktivity. Systém prochází hustým oblakem 
kosmické energie. Slunce na to reaguje zvýšením gravitačního magnetického pole a snížením povrchové aktivity 
v důsledku tlaku vyvolaného oblakem těžké energie. Teplota ve všech částech světa během tohoto období 
poklesne o několik stupňů, s výjimkou regionů, kde armáda děruje geomagnetické pole. Zvyšují možnost 
umělých přírodních událostí, poslední měsíce roku mohou být "apokalypticky" nalhané podle akcí vašich elit. 
Plejáďané vykonávají téměř policejní dozor. Více než tři sta kosmických lodí je v pohotovosti na planetě, mimo 
mateřských lodí, které jsou v současné době rozptýleny po celé sluneční soustavě. Takže nakonec všechno bude 
fungovat. 

Ekonomika planety krachuje, mnoho bývalých spojenců jde do opozice. Budou zneužívat technologie, takže vaše 
společnost může projít časy nedostatku zdrojů. Buďte ostražití. Stali jste se mnohem pozornější, když jsme začali 
s těmito rozhovory. Pokud budou události narůstat, buďte připraveni. 

 
 

Q – Výbuchy v Číně a jinde? 

A – Vaše elity nepřestávají být kreativní. Protože jakékoliv položky považované za zbraně jsou zakázány přenášet 
na orbitu, instalovali zařízení, které doslova uvolňuje malé umělé meteority ze slitin sodíku uzavřených v 
titanové kapsli, které by způsobovalo chirurgické ničení cílů. Tento typ zařízení nespadá do kategorie zbraní 
hromadného ničení, takže nebylo možné přijmout žádná další opatření. Může být použit k vytvoření falešné 
"přírodní katastrofy", jako je výbuch velkého počtu výbušnin uložených ve strategických bodech, které mohou 
způsobit přílivové vlny a izolovat některé regiony, mezi ostatními možnostmi. Ani regionální vlády nechtějí 
ukázat, co se ve skutečnosti stane ... skutečný útok by mohl vypadat jako "meteor", který letěl z oblohy. Toto je 
součástí stejné hry. Vědí, že čas se krátí, a brzy se budou muset skrýt v podzemních úkrytech postavených pro 
přežití, se vším komfortem, protože doufají, že jako „poslední, co zbylo“ budou akceptovaní jako pokračování 
kolonie. Buďte si jisti, že to se nestane, jejich místo opravdu nebude v této kolonii úrovně 1. 
(pozn. překladatele: Asi už vím, co dělá dírky do orbitální stanice.) 
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Q – Proč mají někteří víc štěstí? 

A – Jak jsem již řekl, slovo štěstí pro nás nedává smysl. To, čemu říkáte štěstí, je zákon pravděpodobnosti, 
spojený s aurou každého jednotlivce. Na nulové úrovni, ve které se výše společnost nachází, je světlo aury 
nahrazeno příznivostí, korupcí, zpronevěrou a podobně. To se již nestane v první nebo vyšší společnosti, kde 
každý bude mít prospěch z vlastního osvícení. Když se osvícená osoba přiblíží k někomu, kdo je stále ve stínu, 
tato osoba začne vidět všechno lépe a konečně může rozsvítit své vlastní světlo a nadále pozorovat, co je 
skutečné, a nevšimla si předtím. Pokuste se všemi svými silami rozsvítit své vlastní světlo, a když se k vám přiblíží 
někdo jasnější, zkuste se podívat ještě dál. To, co vidíte ve světle druhých, vám dá podnět k rozvoji vlastního 
světla. Postupem času a univerzalizací vašeho vědomí pochopíte, jak velkou spokojenost můžete získat z 
rozdělení svého světla s těmi, kteří jsou na to připraveni. Jaké potěšení můžete zažít tím, že pomůžete člověku 
poprvé vidět nové vlastními očima. Každý z nás, abychom se stali mistry, musí být nejprve student. A jako učitelé 
jsme i nadále studenty budoucích okamžiků. Snažte se proto stát mistry toho, co již znáte, ale vždy se i nadále 
učit, otevřete svou mysl novým znalostem, které vám noví učitelé mohou poskytnout.  

- Nemám moc času. Musím do databáze našich nedávných aktivit přidat spoustu informací, ale musel jsem vám 
předat tyto informace. Přeji vám vše nejlepší a důvěru v budoucnost! 
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Omlouvám se za nepřítomnost, ale máme omezený počet posádek. Občas vám stihnu předat jen krátkou zprávu. 
Teď se zkusím popasovat se seznamem otázek a vysvětlení.  

Q – Máme teď dobrou úroveň technologie, co dál? 

A – Úroveň vašich technologií je stále za našimi archaickými, Vaše technologie závisí na elektřině a 
komunikačních satelitech. Postupem času pochopíte, že Einsteinova teorie relativity je v konceptuálně 
nesprávná, protože nelze aplikovat na kvantovou fyziku. Dovolte mi uvést příklad pokročilé technologie. 
Jednoduchý oblázek, podobný tomu, co jsem dal CB, může být naprogramován na molekulární úrovni a ukládat 
tisíce terabajtů informací, provádět funkce řízené vašimi myšlenkami, komunikovat s jakýmkoli zobrazovacím 
zařízením, v jakékoli síti, s tiskárnou, zvukem, vším, co jste nazvali Blue Tooth, bez potřeby připojení a elektřiny, 
bude fungovat navždy. Další oblázek může sloužit jako ohřívač s intenzivní vibrací molekul generujících teplo bez 
připojení jakéhokoli zdroje energie, ohřívat vodu pro dům navždy. Další může být generátor, přitahující volné 
elektrony z přirozené atmosférické ionizace a poskytovat kladný elektrický náboj protékající mezi ním a 
uzemněným bodem v půdě, navždy. Jak všichni chápete, mnoho lze dosáhnout kvantovým programováním 
hmoty a všechny základní potřeby společnosti lze snadno splnit. V současné době ve vaší společnosti patří řízení 
energetických systémů vládám. To je jejich způsob, jak ovládat společnost. Elektřina vyrobená vámi různými 
způsoby závisí na široké a drahé síti, která se navíc nedistribuuje spravedlivě. Nejhorší, kromě výše uvedeného, 
je spalování minerálních paliv a výroba páry s využitím jaderných fúzních materiálů – nejzhoubnější a 
nejškodlivější způsob. Nezabýváte se kvantovým programováním, protože se rozhodli, že řízená jaderná fúze je 
levný a snadný způsob, jak vyrábět elektřinu na prodej. Problém je v tom, že tento proces je nekontrolovatelný 
na planetě, která prochází obdobím destabilizace zemské kůry, a produkuje odpady, které znečišťují životní 
prostředí nestabilními materiály. Ty pak škodí všemu živému. To musí brzy skončit. Rozdíl mezi vámi a jinými 
mezihvězdnými kulturami je obrovský. Vývojový proces se zrychlí, až se začnete podílet na soudržném rozvoji 
pod dohledem regionální CG. 

Q – Je možné duši kvantově uvěznit? 

A – Teoreticky by to šlo, ale prakticky je to nemožné. Asi by se musel použít stejný typ kontejneru, jako na 
antihmotu. Ale ten není k dispozici. Tento typ programování vyvíjí pouze vědci na úrovni 8 a výše. Není možné 
ho otevřít a vložit dovnitř cokoli, protože uzavření by nebylo proveditelné mimo oficiální továrnu.  

Q – Odlišný tok času? 
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A – To, co používáte jako definici času, odpovídá pouze vaší vlastní sluneční soustavě. Každá z vašich vteřin má 
přesně stejnou dobu trvání na jakémkoli jiném místě vesmíru třetí dimenze s ohledem na vaši sluneční soustavu. 
Dokonce i desetinný blok libovolného měření, který jste rozdělili na sto, již byl použit dříve. Váš milimetr 
neodpovídá žádnému desetinnému bloku na jiných planetách. Ale desetinný systém jako jednotka měření je v 
zásadě správný. Vaše hodiny jsou vyráběny s ozubenými koly, které rozdělují čas odpovídající vaší planetě a 
zobrazují výsledek na obrazovce. I v elektronických hodinách používáte frekvenci rytmu křemenného krystalu a 
dělíte ho tak, aby odpovídal specifickému systému měření času na vaší vlastní planetě. V tomto případě jeho 
trvání odpovídá stejné délce času v jakémkoliv místě na povrchu planety. Když se pohybujete od planety v úhlu 
90 stupňů, čas zůstává nezměněn od povrchu, ale pokud se úhel změní vzhledem k Zemi a rychlosti lodi nebo 
satelitu, může se také změnit relativní čas. Není to čas sám, který se mění, ale trvání spojení mezi dnem a nocí. 
Pokud strávíte rok na jiné planetě s dlouhými nebo krátkými dny a změříte svůj čas svými hodinami, pak když se 
vrátíte na Zemi, vaše hodiny budou měřit přesně jeden rok. Mějte na paměti, že čas ve vesmíru je konstantou, 
která je měřena vlastním způsobem v každém jednotlivém regionu. Už jsem v jednom z dlouhotrvajících 
rozhovorů řekl, že hlavním měřítkem času jiných 
systémů je rychlost šíření infračerveného světla ve 
vakuu. Pokud toto měřítko vezmete jako základ, lze 
snadno konvertovat jakýkoli systém na jakoukoli 
planetu.  

Q – Kameny od jezera Winnipesaukee? 

A – Tyto kamenné artefakty jsou přístroje pro 
komunikaci. Museli být darem od dávné kultury. 
Kompozitní černý kámen je pro molekulární 
programování excelentní.  

 

Q – Rasy na úrovni 10? 

A – Rasy, které dosáhly úrovně 10, jsou na velmi vysoké úrovni osobní energie. Mohou manipulovat hmotu a 
kvantovou energii ve všech směrech a všemi způsoby. Humanoidní rasy získají tuto úroveň mnohem více, než 
ostatní. Insektoidům to trvá přibližně 20krát déle a reptiloidům asi 5krát. Humanoidní mozek má přirozeně 
rozvinuté oblasti, jejichž rozvoj v jiných typech mozku trvá dlouhou dobu, i když je supermozkem v jiných 
oblastech. Může to být těžké pochopit. Ale když dosáhnete úrovně 8-10, přestanou rozdíly mezi původem 
prakticky existovat. Když přejdou do čtvrté dimenze, jsou si rovni v energii i formě. Takže když jsem se zmínil o 
tom, že humanoidní formy jsou ty, které jsou nejlépe přizpůsobeny třetí dimenzi, souvisí to s vývojovým časem a 
nikoliv s jakoukoliv nadřazeností. 

Q – Rasa Nisphaa (úroveň 1, lodě 8. třídy)? 

A – Stali se členy galaktické komunity před 275 lety, prošli velmi podobnými okamžiky. Byla to méně 
heterogenní kolonie. Nevytvářela tolik sociálního tlaku, jakému čelíte zde. Elity, které vládly na jejich planetě, už 
dávno absorbovala společnost. Kontakt s CG udržují již téměř 300 let, poté, co proběhla fyzická remodelace 
planety vytvořením nových oceánů a přeskupením populace s ohledem na nové přírodní zdroje. Jsou řízeny 
správní radou, ve které všechna rozhodnutí respektují vůli a potřeby společnosti jako celku. Neexistují žádní 
šéfové nebo celoživotní členství. V radě se střídají více specializovaní občané, podle toho, co je nutné v dané 
době realizovat. V radě mají vždy ty nejlepší z pohledu vývoje společnosti. Jsou potomky některých civilizací z 
Aldebaranu a dvou černých osad ze Síria. Vypadají jako vy, bílý, mulati. Protože existují více než 1000 let, tyto 
dvě etnické skupiny se zcela asimilovaly. Nikdy neměli velké války, jako vy tady. Malé lokální konflikty se se 
nevyskytly po dobu nejméně 300 let, je to klidný lid. Bylo pro ně obtížné získat povolení k účasti na misi CG ve 
vaší sluneční soustavě. Jejich Slunce je 5 třídy. Mají tři měsíce, dva malé a jeden, který má pětinu hmotnosti 
planety. Průměr planety je přibližně 20.000 kilometrů, průměrná teplota 24 stupňů stupně Celsia. Póly pokryté 
ledem zabírají přibližně 20% planety. Planeta má plně řízené klima a vládne mírumilovnost.  
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Jak vidíte, vaše planeta vám dává poslední trumfovou kartu před fyzickou a sociální transformací. Vaše elity mají 
v úmyslu se zbavit nadbytečného obyvatelstva, které vypadne ze spotřebitelského trhu kvůli regionálním 
problémům, a podle jejich názoru jsou považovány za problém sociálního znečištění. Je pro ně mnohem snazší 
se zbavit problému, než čelit rozvoji těchto komunit, které potrvá desetiletí a bude stát zdrojů. Už jsem 
několikrát řekl - nebuďte vedeni apokalyptickými teoriemi o konci světa, asteroidy srazícími se se Zemí a tak 
dále. Jediná skutečná fakta, která byste měli vzít v úvahu, jsou vztahy založené vašimi elitami a současný pohyb 
tektonických desek na planetě. Ve spotřebitelské společnosti, ve které jste nuceni žít, je snazší být oportunistou 
pro krátkodobý zisk, než být osobou vědomou a pečující o osud ostatních. Tento typ chování vytváří začarovaný 
kruh, který zbavuje člověka vnitřního míru. Zklamání a hněv místo lepšího porozumění a možnosti žít ve 
šťastnější společnosti. To způsobuje morální devastaci. Stále více vědomých občanů se cítí vyhnáno ze 
společnosti, ve které jsou nuceni žít. Mnoho komunit, miliardy planet, miliardy galaxií prošly válkami, bitvami 
mezi společnostmi a planetami. Na nesčetných planetách prožili a prožívají mnoho zármutku, ale každá planeta 
se nakonec dostane do rovnováhy, přidá své vlastní zrno písku do moře regionálního Galaktického společenství, 
jako nová světluška osvětlující velký les. A jsme si jisti, že jednoho dne si každý všimne našich silných paprsků 
světla a spojí se s námi. 
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Všechny vás zdravím. Jsem rád, že jsem se s částí flotily vrátil před koncem roku na vaší planetu. Mám nějaké 
dobré zprávy. Během tohoto desetiletí se dalších 18 blízkých komunit připojí k úrovni 1. Brzy budete mít nové 
sousedy přímo ve vaší galaxii a budete si moci začít vyměňovat nápady na rozvoj. Sledoval jsem vaši skupinu, se 
kterou udržujeme kontakt, a většina z vás se úspěšně rozvíjí. Obavy podporují získávání znalostí a ty vedou 
k pochopení. Na čem záleží v naší skupině myšlení lidí, je kvalita myšlenek, ne jejich počet. Když vaše společnost 
dosáhne kvality a množství zároveň, budete připraveni na úroveň dva. Mezi dobrovolníky jsou lidé, kteří by nám 
již měli aktivně pomáhat, ale musíme čekat na čas určený CG. Asi 60 procent dobrovolníků, kteří dodnes 
zaregistrovali, je psychologicky zralých, aby se stali součástí globální reorganizace. Na věku a tělesné kondici 
nezáleží, protože vše může být napraveno v souladu s potřebami každého z nich.  

Elity se připravují otevřeně ukázat přítomnost cizích lodí a globálně všechny sjednotit v odporu k přítomnosti ET 
na planetě. Bude to poslední trik, jak odvrátit pozornost veřejnosti a zbavit se všeho a každého, o kom si myslí, 
že není součástí plánů. Buďte připraveni informovat největší počet lidí ve vašich kruzích.  

Mléčná dráha, sluneční soustava, Slunce, Tiamat, Měsíc, atd. jsou jména, která používáte, nejsou na mapách CG. 
Souřadnicový systém CG řadí hvězdy a jejich planety do galaxie podle kvadrantů velkého globusu. Bez ohledu na 
tvar galaxie, je střed galaxie zarovnán se středem globusu. Zvětšený plán je zarovnán s nulovou osou tohoto 
globusu. Všechny hvězdy v této galaxii budou pojmenovány v závislosti na jejich pozici na imaginárním globusu. 
Vždy budou horní čtyři kvadranty a dolní kvadranty. Všem hvězdám jsou přiřazeny kódy, které se skládají z 
kvadrantu známého vesmíru, odkazů na kvadrant v mlhovině, prostorového odkazu galaxie v této mlhovině a 
prostorového odkazu hvězdy a jejích planet v dotyčné galaxii. Když se dostanete k určité hvězdě, dozvíte se 
lokální název, který jí dala civilizace, která tvoří hvězdný systém. Není vždy stejný pro všechny, takže údaj má 
relevanci, pouze pokud je učiněn kontakt.  

Jak vám sdělil CB, vlády některých zemí vracejí obranné artefakty cizího původu, které byly zvažovány pro účely 
re-inženíringu v různých tajných laboratořích. Artefakty vykládají na základnu v Antarktidě, kde budou jednou 
provždy neutralizovány, aby nedošlo k ohrožení civilního obyvatelstva planety. Ultimatum bylo dáno před 
několika měsíci, a protože to bylo ignorováno, jeden z artefaktů byl odstraněn Arkturiany pomocí vlečného 
paprsku. Artefakt byl umístěn na jedné z úrovní Large Hadron Collider. Během procesu odstraňování bylo 
poškozeno několik instalačních podlah. Po incidentu pochopily a vaše vlády iniciovaly stažení a doručení do 
Antarktidy. 

Mnozí z vás cítí, že planeta je na rozhraní bouře, sociální, ekonomické a přírodní. Rozdíly se zmenšují, lidé si 
uvědomují, co se kolem nich děje. Vidí skutečné viníky všeho, co se děje ve společnosti. Brzy přestanou sloužit 
zájmům elit. Letošní rok končí s napjatou situací v mnoha regionech. Mnoho sporů a konfliktů s několika málo 
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úspěchy! Individuální a kolektivní karma se dostatečně zrychlila, což znamená, že řešení problémů nebudete 
dále odkládat. Časy krize vyžadují nové přístupy a zralost, již není prostor pro utěšování a chyby. Každá bytost je 
testována, neexistuje výmluva, proč nemůžete vyřešit svou životní bolest, která je zanedbávána pro několik 
inkarnací! Vyzývám všechny, chyby mnohem snáze napravíte, když jste inkarnovaní, než ve 4D. Tady, mezi 
přáteli, stále máte šanci vyrůst a být členem nové společnosti. Zjednodušeně řečeno, náš tým se snaží 
rekonstruovat trajektorie a přeformulovat životy, aby uspěli v misi, kterou každý přišel splnit! Mnozí se mohou 
ptát: Jak mám vědět, zda sleduji svůj inkarnační plán? Odpověď je jednoduchá pro ty, kteří se cítí v míru. Můžete 
mít jistotu, že jste na správné cestě, na rozdíl od těch, kteří jsou dlouhou dobu zničeni. Žádám vás, nejprve 
znovu získejte naději a radost ze života, aby vás vaši mentoři a přátelé mohli následovat. Svět projde tragickými 
proměnami, Evropa a Spojené státy se zhroutily a Čína a Rusko ukáží své drápy současným elitám jako nové 
světové mocnosti. Budeme pokračovat v práci a doufáme, že budeme brzy spolupracovat na reorganizaci 
planety do této nové fáze účasti a harmonie s rozvojem. Doufám, že brzy budeme moci konečně zahájit přímý 
kontakt mezi našimi kulturami. 

Když budete ochotni pomáhat sousedům, dát jim najíst a obléci je a přinést naději, budou se zmenšovat rozdíly 
ve víře a doktríně. Přestanou být součástí každodenního života každé bytosti na planetě. Větší víra v planetu 
pomůže sociální integraci, nazývané solidarita. Bude pak chápána ve všech jazycích a dialektech.  

Sledujte přicházející zprávy. Vše záleží na dalším vývoji.  

139 (2016) 

Otázky členů chatu 

Přátelé, byli jsme na misi mimo vaši sluneční soustavu. Asistovali jsme při přechodu dvou kolonií na úroveň 1. 
Jsou to mírové osady, nemají závažné problémy v sociální organizaci a prezentaci členů CG. Byla to dobrá mise 
pro další znalosti, které včleňujeme do sociálního kontextu.  

Q – Otevřený kontakt s CG? 

A – Záleží jen na dokončení plánů vaší současné elity. Přirozené a umělé kataklyzma stále více stresují planetu. 
Vědí, že mají půjčený čas. Hodně se jich přesunulo na Mars. Druhá a třetí úroveň elit má jako výhru podzemní 
bunkry a příslib vlády po postupném odstranění obyvatel. Prázdné sliby z pohledu faktů. Při tempu událostí 
věřím, že kdykoli v příštích 12 měsících.  

Q – Neobvyklé stmívání hvězdy KIC 8462852? 

A – Hvězda nemá obíhající planety. Je zapouzdřená pro využívání energie. Byla zapouzdřená před 1300 lety. Ale 
otázka je relevantní. Zatím jsem to neřekl. Existují hvězdy, v nichž probíhá lehké hoření. Pokud nemají žádné 
planety v jejich gravitačním vlivu, využívají je některé kultury s mnoha koloniemi, nebo interplanetární operace. 
Například Camelopardalis s povolením CG a pomocí Krulian zakapslují planetu a získají zdroj nepředstavitelné 
energie po celou dobu životnosti hvězdy – sirotka. Mnoho tisíc sirotčích hvězd bylo tímto způsobem 
zakapslováno. Ale je to technologický krok, který byl nahrazen jinými zdroji mnohem méně nákladné energie.  

Q – Devátá planeta? 

A – Existuje mnoho obrovských a pustých planet, které obíhají v Kuiperově pásu, který má výšku 3 mld. km. Ani 
s vašimi nejlepšími teleskopy je nemůžete vidět. Některé z nich jich po tisíce let ovlivňují orbity vašich planet. 
Vaši vědci zachytili systém Nibiru, který byl přemístěn Kruliany přesně do tohoto kvadrantu. Změny a kontrasty 
upoutaly pozornost k této oblasti.  

Systém Nibiru začal být urychlován na jeho původní orbitu. O hraničních úrovních narušení, které lze generovat, 
rozhodují Krulian. Oni vědí, kdy a jak obnovit rovnováhu systému, který zahrnuje nejen vaši sluneční soustavu, 
ale řadu dalších rovnováh v trajektorii systému Nibiru. Možná budete moci vidět systém opouštějící sluneční 
soustavu, ale trajektorie je pro ně nastavena a nemáme o něm žádné další informace. Mohu jen říci, že nebude 
pozorován blízko vašeho Slunce, jako jste čekali. Bude viditelný v dalším kvadrantu přicházející z jihu. 
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Q – Děti úrovně 1? 

A – Nebudou žádné drastické změny chování. Začátečníci na úrovni 1 jsou stále blízko 0. Časem se rozvinou na 
úroveň 2. Děti narozené na úrovni 1 budou mít kapacitu pro diferencované učení. Pokud s péčí a povzbuzením 
nasměrujete jejich přirozené tendence, budou prvními rodiči úrovně 1. Pokud jste rodiči úrovně 0, zkuste být 0+. 
S otevřenou myslí nové realitě a probuzení nové éře planety.  

Q – Arkturiáni? 

A – Může být, že ve své další inkarnaci jako úroveň 1 rozhodnete narodit v kolonii Arcturianů úrovně 1. Bude to 
vaše právo. Ve 4. dimenzi od úrovně 1 může být provedena druhová výměna v konkrétních případech. Pokud 
projevíte velké zaujetí pro nějakou konkrétní kulturu, může se rozhodnout narodit v konkrétní kultuře a pokusit 
se adaptovat. Jsou humanoidi, z jiné linie, s rozmezím tváří podle zvláštní matrice. Výška 2 metry, 100 kg. Kůže 
od narůžovělé po tmavě šedou, podle rasy. Mají nohy a dýchají vzduch. Milují plavání a potápění. Vydrží pod 
vodou 15 minut. Jejich lodě uvnitř nemají vodu. Standardní lodě jako pro humanoidy. Většinou jsou šťastní. 
Komunikace s nimi dialektem, nebo telepaticky. S rozvinutějšími rasami telepaticky, s méně pokročilými 
překladač, který obvykle nosí. Obvykle nosí anatomické kombinézy se znakem rasy v pravém rameni a plášť 
jejich letky s odlišnými barvami – bílá, šedá, černá, stříbrná atd. Nemusíte se starat o vzhled. Existuje mnoho 
typů ras, některé normální pro naše standardy jiné bizarní na první pohled. Humanoidi, jako jsme my, existují od 
30 cm po 3 metry výšky. Záleží na duši, která je obydlí. Odchylky DNA a genomu způsobené různými typy 
prostředí v různých oblastech vesmíru způsobily takové odlišnosti, jednoduše je to nazýváno schopností 
přizpůsobení  

Q – Manuál pro dobrovolníky? 

A – Pokud budou zapotřebí dobrovolníci, budou kontaktováni a budou se podílet na doplňkových částech 
akčního plánu, který bude přizpůsoben jejich jazykovému regionu a kompatibilní a známý behaviorálním 
nuancím jejich kultury. Budou pomáhat v záchranných lodích a vystupovat jako mluvčí při vyjednáváních s lidmi. 
Pro tyto funkce budou konzultováni a obdrží instrukce ke všemu nejasnému. Osoba, která vidí, může pomáhat 
těm, kteří se ještě neviděli.  

Q – Dvojčata? 

A – Dvojčata jsou odlišné duše. Jako dvojčata, trojčata byli vyrobeni ve stejném těhotenství, kvůli nehodám v 
ovulaci způsobeným léky nebo fyzickými změnami, někdy je to genetické kvůli nějaké mutaci genů vyskytujících 
se v rodině. Kromě faktu, že byly vytvořeny dohromady z různých vajíček, nebo sdíleného vajíčka, nemají 
duševně nic společného. 

Q – Vesmírná stanice ISS? 

A – Vnitřní vzhled se velmi liší od toho, co vám ukazují. Stanice je kompletně militarizovaná, panely, radary, 
teleskopické videokamery a rozmanité zbraně jsou nedílnou součástí interiéru. Záběry s notebooky a jinými 
konvenčními instrumenty, které mi CB ukázal, jsou naprostá fantazie. Většina scén s astronauty, pracujícími 
mimo stanici je také podvrh, protože množství prolétajících vesmírných lodí by nebylo možné zakrýt. Dokonce 
některé lodě se přilétají podívat jen ze zvědavosti, aby si prohlédly podivný vzhled a technologii. Brzy budete mít 
větší transparentnost informací, trpělivost.  

Q – Vaše technologie a kultura? 

A – To je na dlouhou konverzaci, ale pokusím se odpovědět. Technologie používané na naší lodi nejsou 
standardem pro všechny lodě jiných ras. Každá rasa si vybírá své vlastní způsoby a nastavení. Naše lodě mají 
pracovní místa, kde každý uplatňuje své znalosti a zkušenosti pro dobro mise. Jídelna má infrastrukturu 
kompatibilní s posádkou. Nedržíme zásoby, protože loď má malé portály napojené na mateřskou loď, která dodá 
vše potřebné. Ostatní rasy, se staršími technologiemi, jsou nuceny skladovat zásoby potravin a vody na lodích. V 
případě ztráty komunikace s mateřskou lodí můžeme požádat o podporu ze základny v Antarktidě a poskytnou 
nám vše potřebné pro naše poslání. Na lodi máme také odpočinková místa, kde se můžeme setkat, popovídat, 
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nahlédnout do databáze různých témat, povídat si s přáteli a příbuznými odjinud, hrát holografické hry, nebo se 
izolovat, poslouchat muziku, vysprchovat se a spát. V mém případě je jednou z mých volnočasových aktivit 
pozorovat vás a události, které se zde odehrávají. Pijeme nejrůznější šťávy z lahodných plodů ze všech galaxií ... 
ale kromě naší stravy jíme zpracované potraviny ze zeleniny a bílkovin. 

Q – Rosswell? 

A – Na to už jsem odpovídal. Cizinec byl biotechnologická jednotka, dlouho byla v moci vaší armády. Cizí vědci 
mohli dát tipy na starší technologie, nevojenské vybavení, jako dar. Předchozí odpověď zmiňovala zdravotní 
sestru Matildu, která po určitou dobu s jednotkou komunikovala a informace zjednodušeně interpretovala. 
Jednotka nebyla zachráněna a po několika letech byla vypnuta.  

Přátelé, bylo velmi příjemně odpovědět na vaše dotazy. Vždy si pamatujte, že ráj si můžete vytvořit kdekoli. Je to 
místo, kde se cítíte se šťastni a sdílíte radost a mír. Aby mohlo štěstí existovat, musí být sdíleno a zářit a hřát 
ostatní, kohokoli. 
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Otázky členů chatu 

Q – Kolik toho spravují galaktické komunity? 

A – Dám vám velmi hrubý náhled, abych doplnil, co jsem řekl dříve. Oblast Laniakea Superklastr je vám známa. 
Tento superklastr zahrnuje 112.849 galaxií, včetně našich dvou. Umíte si to představit? Ze všech těchto galaxií je 
jen 8 % součástí sítě spravované komunitou Galaktika, s 1.593.026.498 přidruženými planetami k dnešnímu dni. 
Pokud jsem řekl, že 4/5 nám známého vesmíru zůstávají neprozkoumané, myslel jsem to doslovně. Známe 1/5 ze 
superklastru Laniakea. Zbytek je neprozkoumaný. Jen tento region zahrnuje oblast 542 miliard vašich světelných 
let. Neuvěřitelně velká oblast na dnešní standardy. Odhadujeme, že v příštích 20.000 letech budeme schopni 
prozkoumat 2/5 oblasti. Jak vidíte, i s unií všech 1.327.528 galaktických komunit jsme velmi malí a nevýznamní, 
ve srovnání s vesmírem jako takovým. Snad je nyní jasnější, jak jsme všichni maličcí.  

Q – Na co jsme se nikdy nezeptali, co jsi chtěl sdělit? 

A – To je jednoduché. Když jste připravení, zeptáte se. Pokud se nezeptáte, nemá to pro vás význam.  

Q – Protizávaží a póly? 

A – Výpočty orbitální protiváhy jsou vnitřní záležitostí Krulianů a vědců z GE. Protizávaží, které udržuje vaši osu, 
je systematicky odstraňováno a vy v důsledku toho vnímáte změny klimatu v různých regionech, které způsobují 
nežádoucí důsledky pro obyvatelstvo. Zdá se mi, že pozvolnost procesu je úmyslná, aby se regionům poskytl 
nezbytný čas na zotavení a aby se skupinám lidí žijících v nejvíce postižených oblastech poskytla větší šance na 
přežití. Pokud se události vyvíjejí příliš rychle, mnoho lidí prostě nebude moci uniknout a některé regiony se 
během několika hodin stanou nevhodnými pro život. S posouváním protizávaží na jihu vzrůstá axiální rovnováha 
planety, až dosáhne konečné pozice. Může to nastat během tohoto roku. 

Q – Démoni a architektura? 

A – Nejsou žádní démoni. Jsou černé růže, lidé jako vy, jen se vzdali možnosti pozvednout vědomí, protože ví, že 
cesta bude příliš dlouhá. Raději si zvykli na stíny, než aby hledali světlo. Pokud jste slabí a ovlivnění nějakou 
aurou stínu, může vám člověk s větším množstvím světla jednoduše půjčit, aby byla vaše aura světlejší. To 
zažene černou auru a ta si půjde hledat další oběť svého vampirismu. Neexistuje žádná architektura, existují více 
či méně citlivá místa, jako jsou jizvy, ale rychle mizí. Černou auru odstraňuje světlo. Čchi znamená, že více 
osvícená osoba prostě rozsvítí vaši svíčku. Vaše ochranné pole si můžete vytvořit i světlem ze svíčky. Nejlepší 
způsob, jak zůstat izolováni od špatných zdrojů energie, aniž byste spoléhali na ostatní, je zvýšit vlastní světlo.  

Q – Stojíme za pomoc? 
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A – Když dáte své dítě do mateřské školy, jste si jisti, že se o něj postarají zkušení lidé. Jak rostou, budete i 
nadále dělat vše možné, aby dostávali náležitou pozornost k uspokojivému rozvoji. Mnoho dětí si neuvědomuje, 

že jim jejich rodiče přejí jen dobré a rebelují. Většina z nich ani nechápe, kolik jim jejich rodiče věnují času a 

úsilí. Nečekáme uznání; prostě děláme vše, co je třeba udělat pro celkový růst a v důsledku toho i pro zvýšení 

inteligentního života kolem nás. Všechny přátelské rasy všech Galaktických společenství rozšiřují týmy, aby 

dohlížely na nové kolonie, jako velký "Červený kříž", ve kterém existuje několik divizí podle úrovně 
odpovědnosti, od prvního kroku až po týmy nejvyšší úrovně jako Kruliané. Mnoho týmů, asi 140 z nich, provádí 
své mise ve dvou nebo třech koloniích najednou, v jedné nebo druhé, v závislosti na událostech plánovaných pro 
každou z nich, střídavě se zaměřují na jednu nebo druhou. V současné době je ve vaší sluneční soustavě každý 
den v průměru asi 320 lodí, mimo komerčních lodí a sond. 

 
Q – Rasy koček a jiných zvířat? 

A – Již jsem odpovídal, ale pokud to nebylo jasné, proběhlo mnoho experimentů v dávných dobách. Plazy, hmyz, 
savci různých druhů podle jejich fyzických vlastností a mentální manipulace umožněné vědou a technologií. 
Hodně fungovalo a jiné se ukázali jako nedostatečné pro vytvoření rasy, kvůli pomalému, nebo nulovému vývoji. 
Katalogizovali jsme více než 250 vývojových zdrojů v případě savců, včetně opů, koček, prasat, mořských savců. 
V případě plazů je zde dvacet hlavních zdrojů, včetně suchozemských a obojživelných druhů. V případě hmyzu 
bylo mnoho druhů vyvinuto pro práci a po nahrazení práce technologií, pokračují tyto rasy v jejich pomalém 
vývoji. Vztahy s nimi jsou pro ostatní rasy obtížné. Ptáci použiti nebyli, vzhledem k nevhodnosti jejich mozků a 
fyzickým limitům. 

Q – Hudební rozsah? 

A – Hudební stupnice je jako abeceda. Používané noty se lineárně zvyšují v různém rozsahu. Vaše zařízení také 
začínají generovat elektronický nelineární zvuk v logaritmickém rozsahu, který může být srovnatelný s hudbou 
jiných ras. Použité frekvence a rozsahy se liší od rasy k rase a závisí na šíření prostředím, sluchových 
schopnostech atd. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že u hudby Arkturiánů b se vám nelíbilo cvrlikání, které je pro 
ně krásné. Pokud jde o hudbu, neexistuje žádná dokonalá. Vždy je to otázka adaptace.  

Q – Je na Zemi místo, které ti připomíná domov? 

A – Je tu spousta krásných míst, mnoho pasek mezi řekami a jezery ve vašich lesích, většinou těch, kterých se 
nedotkla vaše civilizace, mi připomínají místa na mých planetách. Ostrovy ve vašich oceánech a neobydlené 
kontinentální břehy také chrání nádhernou krásu přírody. Je velmi těžké si vybrat a pojmenovat jen jedno místo 
mezi tolika krásnými místy na vaší planetě. Od pouští, po lesy a oceánské oblasti má každé z těchto míst svou 
zvláštní krásu, v závislosti na tom, jak se na ně díváte. 

Q – DNA a vaši potomci na Zemi? 

A – Můžu říct, že CB má DNA odvozenou z velmi ošklivé rasy Plejád. Mezi našimi rasami nemáme žádný vztah. 
Před více než 200 lety byly naše týmy v kontaktu s ruskými skupinami v regionu, které byly izolovány zimou, 
pojmenovaly po nás vesnici. Potomky v tomto systému nemáme, ale možná v budoucnu. 

Q – Informace o úmrtích? 

A – Nemonitorujeme tuto úroveň. Jediný, kdo monitoruje životní cykly každé planety, jsou modré bytosti za 
planetu odpovědné. Ale existuje mnoho informací o regionálních událostech, které zahrnují informace o 
osobách, nebo skupinách osob, které může CG poskytnout. Můžete zde najít hodně.  

Q – Apollo 20? 

A – Mise, kterou vaši přátelé nazývají Apollo 20, byla poslední. V té době začala posedlost po biologickém 
materiálu a technologickém vybavení na povrchu Měsíce. Tato posádka byla jediná, která doletěla na Měsíc a 
vrátila se zpátky na Zemi. Chvilku po návratu zemřela jen jedna žena. Použili experimentální nádoby s 
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oboustranným kovovým vrstvením, vnitřní strana nádoby byla pokryta olověnou fólií a vnější zlatými deskami. 
Zlaté desky byly uzemněny mimo trup lodi pomocí spojovacího kabelu, takže záření cirkulovalo pouze z vnější 
strany kontejneru a chránilo je uvnitř. Kromě toho si po zbytek života brali jedlou sodu, aby se snížil účinek 
záření a zabránilo se rakovině. Doporučil jsem, abyste jedli jedlou sodu nejen k prevenci nebo léčbě rakoviny. Po 
přečtení zprávy z níže uvedeného CB pochopíte důležitost mé rady. CB tuto odpověď doplní o některé vlastnosti 
jedlé sody, o kterých jsem přesvědčen, že ji již znáte. Astronauti ji používají již dávno a nově i vojenský personál. 

CB doporučení: 

Jedlá soda je silným čističem radiační kontaminace. Výzkumník Don York z Los Alamos National Laboratory v 
Novém Mexiku ji používá k čištění půdy kontaminované uranem. Hydrogenuhličitan sodný reaguje s uranem a 
odděluje půdu od znečištění. York odstranil 92% uranu z kontaminovaných půdních vzorků. Armáda Spojených 
států doporučuje používat jedlou sodu k ochraně ledvin před radiačním poškozením. Pokud jste byli 
diagnostikováni s rakovinou ústní dutiny nebo krku, a byli jste vystaveni smrtící dávce záření během léčby, 
kloktejte sodou smíchanou s vodou, což pomůže neutralizovat záření. Pokud jste byli vystaveni radioaktivnímu 
mraku, přidejte půl sklenice mořské soli a půl sklenice jedlé sody do kbelíku s vodou, promíchejte a umyjte celé 
tělo touto směsí. Tento postup odstraní všechny radioaktivní prvky z kůže. Jedlá soda navíc udržuje alkalickou 
(PH) rovnováhu krve, zabraňuje šíření mikroorganismů a nanokompozitů, které vyžadují kyselé prostředí pro 
reprodukci nebo pro elektrickou práci. Stačí jedna čajová lžička rozpuštěná ve sklenici vody denně. Na zdraví. 

Přátelé, nyní více než kdy jindy, věnujte svou pozornost vládě. Stagnující ekonomika, společenský chaos a změna 
klimatu. V boji proti opatřením vašich elit se dělá mnoho, kompetentní týmy Plejáďanů jsou infiltrovány do 
různých oblastí a snaží se minimalizovat akce a ovlivňovat lidi. Hodně se dělá v zákulisí, aniž byste si to 
uvědomovali.  
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Otázky členů chatu 

Q – Voda? 

A – Voda je fantastický element. Absorbuje energetické impulzy prostředí, nemá něco jako vlastní inteligenci. Je 
to senzibilizovaný prvek na kvantové úrovni. Voda, kterou pijeme, jsou obvykle metabolizována rostlinami ve 
formě odstředěné ovocné šťávy. Pijeme i čistou vodu, která prochází molekulárním filtrem, který odděluje vodu 
a další užitečné minerály od kontaminantů a nečistot. Tento filtr také brzy budete mít. Pozdravte vodu i potravu 
před požitím, popřejte jí dobrou cestu vaším tělem. Absorbuje vaši laskavost a bude konat ve váš prospěch.  

Q – Zemské pukliny? 

A – Nová fáze frekvence vaší Sluneční soustavy, spolu s intenzivním bombardováním oblakem kosmické energie, 
který nyní obklopuje tuto část Galaxie, způsobuje růst povrchu planety, snížením hustoty magmatu se zvyšuje 
její objem. Vrstvy se pohybují, kříží se navzájem, vytvářejí praskliny a dutiny a zpravidla vedou ke zvýšení hladiny 
vody. Půda v těchto místech měkne a propadá se, což způsobuje díry a obrovské zlomy. Jejich počet se za 
posledních pět let přirozeně zvýšil, protože se kontinenty začaly aktivněji přesouvat na nové pozice v novém 
kontextu. Nezaměňujte to s dírami po odstranění arkturiánských artefaktů, které mají odlišné rýhy na povrchu. 
Díry nemají nic společného s teorií „Elektrického vesmíru“, kterou se někteří z vás stále snaží dokázat. Neexistuje 
vztah mezi vesmírnými tělesy na základě elektřiny. Elektřinu lze vyrábět pomocí magnetismu. Gravitace je 
kvantový magnetismus neuvěřitelné síly, která vyrovnává a drží pohromadě objekty v jejich systémech, přitahuje 
veškerou hmotu, nejen magnetické minerály. Gravitační síla nevyrábí elektřinu jako magnetické minerály. Teorie 
„Elektrického vesmíru“ je srovnatelná s teorií „Ploché Země“.  

Q – Zjevování ve snu? 

A – Pokud se na to zaměřím, mohu někoho z nějakého důvodu ‚navštívit‘. Obvykle k tomu potřebuji určitý druh 
povolení, nebo souhlas. Dobrovolníci zapsaní u CG mohou dostat inspekční návštěvu a někteří, kteří jsou 
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obzvláště oddáni pomoci jiným lidem a kteří chápou naše záměry, mohou obdržet více frekvenčních rad než jiní. 
To vše se děje na podvědomé úrovni. Aby se uskutečnil přímý kontakt, a reálný rozhovor, je zapotřebí mít 
určitou úroveň telepatických schopností, nebo použít zařízení, které směřuje mozkové vlny.  

Q – Narozeniny, čas? 

A – Ve vesmírném kontextu nemá čas příliš význam. Čas nemá žádné vrstvy a nemá žádný vztah k posloupnosti 
života v něm. Čas ve vesmíru je lineární. Pro nás nemá význam znát vaše hodiny, jako doba, kdy jdete podle 
Slunce spát, zatímco jiní vstávají. Proto i na vaší planetě je čas subjektivním pojetím a závisí na tom, kde jste. Ne, 
neslavíme narozeniny jako vy. Když přejdete na druhou úroveň, budete mít nový koncept času, se kterým 
nebudete interagovat jako nyní. Fenomén určování času je běžný jev ve všech koloniích od nuly do první úrovně, 
nejste v tom sami. Všichni měří čas v souladu se svými hvězdnými systémy, aby ho "ovládali" stejně jako vy. 
Počínaje druhou úrovní, budete cítit úplné sjednocení s povahou planety, na které žijete, a to vám umožní 
intuitivně znát čas, bez ohledu na číselník hodin.  

Q – Filadelfský experiment, nacistický zvon? 

A – Filadelfský experiment byl neúspěšným pokusem vytvořit magnetické pole, které odráží elektromagnetické 
vlny. Projekt se zhroutil vzhledem k tomu, že ionizace vytvořená vysokým napětím, která měla udržet pole 
stabilní, způsobila dezorientaci a nerovnováhu u lidí, kteří byli v této oblasti činnosti. Všechno ostatní, co jste o 
experimentu slyšeli, je jen pohádka. To, čemu říkáte „nacistický zvon“, bylo vytvořeno, s pomocí trosek Vimana, 
které sebrali v tajných zařízeních a Victor Schauberger je zkoumal. Toto zařízení mělo být zdrojem kvantového 
zrychlení, pro "otevření gravitačního prostoru" a přesunutí lodi neuvěřitelnou rychlostí podél směrovaných 
gravitačních tunelů. Nepodařilo se jim dosáhnout správných funkcí v důsledku nesprávné syntézy atomových 
prvků, které umožňují pohyb originálu.  

Q – Můžeme si ve 4. dimenzi vybírat? 

A – Ano, budete mít na výběr. Ale když se tam dostanete a pochopíte, jaký druh zkušeností stále potřebujete, 
abyste mohli pokračovat ve svém vývoji, vyberete si to, co je vhodné získání zkušeností. Když uvidíte celý průběh 
svého vývoje, pochopíte, o čem mluvím.  

Q – Odkud jsou lidé s Downovým syndromem? 

A – V překladu nazývají svou planetu "Velký dům". Pocházejí ze zvláštního typu domorodců, velmi uniformního, 
pokud jde o genom a DNA. Aktivace mozku je trochu pomalejší, ale časem se koriguje. V 6-7 generacích budou 
připraveni na přechod na první úroveň. 

Q – Štítná žláza? 

A – Problémy štítné žlázy jsou přímým důsledkem špatné stravy, která postrádá nezbytné prvky, jako je jod. Také 
to může být nežádoucí reakce na chemické prvky přidané do potravin, které neutralizují účinek základních prvků, 
jako je jód. V takových případech odstraňte zpracované potraviny z vaší stravy a najděte si přirozenější, s 
vysokým obsahem jódu.  

Q – Komáři a mouchy? 

A – Vaše společnost sama přispěla k nadměrné reprodukci komárů prostřednictvím znečištění řek a rybníků, kde 
se jejich larvy obvykle jedly žáby a ropuchy. Bez jejich přirozených nepřátel nemají přirozenou kontrolu stavu. 
Mouchy potřebují pro život a reprodukci špínu, nemají zájem zůstávat v čistém prostředí. Všechno se řídí 
zákonem akce a reakce. V pozici, ve které jste nyní, je jediným způsobem, jak zabránit šíření virů, chránit se před 
tímto hmyzem.  

Q – Vláda má klony? 

A – Samozřejmě že ne." To je směšná otázka. Aby bylo možné vytvořit klon s přibližně stejným věkem jako 
původní, muselo by klonování proběhnout v dětství. To je velmi jednoduchý a logický závěr, abychom si 
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uvědomili, že všechny tyto fámy jsou nepravdivé. I když byla osoba klonována, proces kopíruje pouze fyzikální 
vlastnosti. Duše nebo kvantová energie, která vstoupí do těla, nebude mít nic společného s klonovanou osobou, 
nehledě na informace obsažené v mozku, které se nemohou dostat do mozku klonu. Jediným přínosem 
klonování může být transplantace orgánů nebo kompletní transplantace hlavy. 

Q – Paprsky světla? 

A – Vaše ISS a několik jejích vojenských satelitů několikrát testovaly zaměřování laserů a koordinaci lodí 
v oceánech. Pravděpodobně jste je viděli během testů. 

Q – Dopad asteroidu na Jupiter? 

A – Je těžké něčím vzrušit Jupiter. Velký asteroid, který nedávno narazil na planetu, vstoupil do systému 
nedávno. Nejprve se setkal s objekty v Kuiperově pásu, a pak vzal směr přímo k Jupiteru. Byl to jeden z velkých 
asteroidů cirkulujících po obvodu, jeho velikost byla asi 70% objemu vaší planety. Asteroid byl absorbován 
hmotou Jupiteru, aniž by způsobil vedlejší účinky systému.  

Q – Náš potenciál? 

A – Ano, v prvních dnech našeho vývoje jsme prošli podobnými fázemi. Náš mentor na úsvitu naší civilizace, byl 
moudrý starý muž, který vedl a řídil naši společnost obratně a spravedlně. S největší pravděpodobností byl 
dobrovolníkem druhého stupně, který se rozhodl inkarnovat do naší koloniální společnosti na úrovni nula, aby 
nám pomohl najít náš způsob rozvoje jako rasy. Desítky tisíc let jsme bojovali a bránili naši kolonii před útočníky; 
přežili jsme velké množství útoků, především insektoidních ras, které v té době dominovaly našemu kvadrantu. 
Ale nikdy jsme nebojovali proti elitám. Nikdy jsme neměli plevel v naší rase, jako tady, protože jsme nebyli 
nápravnou planetou. Proto jste tu měli tolik špatného. Z tohoto důvodu vyvoláváte takový zájem, jste přeživší, 
prošli jste hodně, než jste začali tvořit vaši osobnost. Jste za to respektovanou rasou. Bez útlaku a s pomocí a 
vhodnou technologií je pro vás nebe otevřené.  

Časem uvidíte, že božství je v každém z nás, uvidíte nás jako skutečné přátele, ne éterické entity. Hodně se 
změní ... stanete se humánnější, než jste kdy byli. 

Stále více lidí se probouzí a začíná si uvědomovat, že byli celou dobu manipulováni. Elity mohou používat stále 
drastičtější opatření k udržení kontroly nad masami. Při nepokojích si vypněte telefony, vyhněte se anténám a 
stranou vyčkejte, až se vše uklidní. Plejáďané kontrolují možnost zásahu tohoto druhu, ale dosud nestanovili svůj 
postup proti takové taktice. Buďte ostražití a sledujte kroky svých vlád. 
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Omlouvám se, byli jsme mimo systém. Dvě problémové kolonie se konečně dostaly na úroveň 1 a my jsme 
spolupracovali na jejich začlenění do CG. 

Q – Saqsaywaman, Peru? 
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A – Na těchto dvou náhorních plošinách se nacházely dvě velké budovy, něco jako vaše staré středověké hrady a 
věže, zakončené báněmi jako ruské katedrály. Sídlili zde "bohové" při návštěvách civilizací Inků, Mayů a Aztéků. 
Zde se shromáždili, aby získali nové poznání. Tyto "hrady" byly vyrobeny z jednoho kusu s ‚cizími‘ věcmi. Byly 
připraveny k instalaci na místech, která byla předem připravena. Velmi lesklé a viditelná na velké vzdálenosti. 
Když tyto civilizace byly vzaty z planety, odstranili i tyto dvě budovy. Byly nezničitelné, nemohly zde zůstat. 
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Q – Orgonit? 

 

A – To, co všichni nazýváte orgonitem, je klastr z krystalů a kovových kousků. Kdo si to udělá pro sebe nebo si 
koupí artefakt, aby mu pomohl obnovit či rozšířit energii, ve skutečnosti se snaží tuto energii sám generovat. 
Neexistují žádné magické krystaly, je to směsice touhy a mystiky. Jakýkoli objekt, který se má stát výkonným 
zesilovačem, musí být správně nastaven v kvantové formě, jinak to bude jen talisman, jako každý jiný. Vše je 
produktem mysli. Pokud si opravdu představujete a věříte, že vám to pomůže zvýšit vaši energii, skončíte s 
vědomým zvýšením vašeho energetického stavu. 

Q – Reptiliáni spolupracující s vládou? 

A – Reptiliáni, kteří spolupracují s vaší vládou, si říkají Ragh, jejich greys si říkají Mmo, s šedou kůží, výška 1,5 – 
1,6 m. I když s vámi budou v kontaktu, nebude to problém. Jsou pokročilejší, než si umíte představit. Využívali 
jen určité mezery a nedostatky osobnosti vašich vůdců. 

 

Q – Potenciální vývoj? 

A – V nové sociální organizaci jsou šance stejné pro všechny občany, kteří mají postavení a odpovědnost 
slučitelné s jejich skutečnými trendy a intelektuálními schopnostmi. Zájem o zvýhodňování v průběhu času 
nebude existovat. Nová společnost bude řídit vás pro vás. Všechny možnosti rozvoje pro následující roky budou 
záviset na rovnováze, kterou dosáhnete na úrovni planetární rasy. Mnoho kolonií podstoupí problémové fáze 
během nulové úrovně. Viděl jsem další velmi problematické kolonie ve vztahu k náboženství a ekonomice. Jste o 
něco problematičtější, jako všechny kolonie, které začaly jako "reformátorské". Připojili jste více etnických 
skupin, než většina ostatních reformátorů, což způsobilo zaostalost ve vývoji vaší kolonie. Po přímém kontaktu 
se členy CG a se vzkříšenou sociální reorganizací ve třiceti nebo více procentech vašich nejkvalifikovanějších lidí, 
kteří integrují své řídící schopnosti, se domnívám, že kolonie bude již připravena zahájit proces přijetí, který 
může nějakou dobu trvat, než bude společnost skutečně strukturovaná. Kdykoli může přijít první přímý kontakt 
CG s lidmi. 

Q – Čakry? 

A – To, čemu říkáte čakry, jsou spojovací body, který udržují vaše tělo v souladu s různými fonty energie, které 
tvoří vesmír třetí dimenze a celou její strukturu. Existuje přibližně 90 000 energetických bodů, ale zaměřujete se 
na nejaktivnější, což je sedm plus čtyři, tj. celkem 11. Tyto body spojují vaši kvantovou energii čtvrté dimenze s 
vaším fyzickým tělem, když se inkarnujete do třetí dimenze. Je to jako bezdrátový okruh, který propojuje 
všechny funkce, s nimiž můžete svým kvantovým způsobem ovládat svou kondici. Pokud se naučíte zaměřit se 
na tyto body, můžete posílat vědomé nebo nevědomé zprávy, pomáhat energií, komunikovat s hmotou nebo s 
jinými bytostmi, negativně nebo pozitivně. V závislosti na energii vaší aury získáte větší plynulost energie 
naladěnou na vaše fyzické tělo, takže i vy můžete sdílet energii s méně šťastnými. 

Q – Regenerace nervového systému? 

A – Regenerace nervů normálními procesy následuje proces bioelektrického opětovného propojení organismu. 
Nervová zakončení jsou schopna rozpoznat svou posloupnost, pokud jsou náhodně poškozena. Elektrochemická 
syntéza umožňuje buňce najít v sousedních tkáních sebe sama. V nepřítomnosti bioregeneračního zařízení 
stimuluje chiropraxe, akupunktura aj., body na nervových uzlech, aby obnovily spojení, které může být 
zpožděné, nebo ztraceného v důsledku vnějších vlivů. Všechny stimulační techniky pomáhají obnovit rychlost 
systému jako celku. 

Q – Nejlepší a nejhorší okamžiky? 

A – Nerad mluvím o sobě. Viděl jsem zářící a úžasné věci spolu s mnoha depresivními, zahrnující svobodnou vůli 
humanoidů na nízké úrovni a špatných myslí. Dokonce i dnes mě analýza úrovně rozvoje vědomí uvádí do 
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deprese. Pokračujeme v rozvíjení našich analytických pozorování, abychom se mohli co nejlépe zaměřit na naše 
cíle. Ale odpovím vám stručně a postupně; když jsem se připojil k naší pracovní skupině, když jsem byl svědkem 
zničení celé planety z chyby jejích vlastních vůdců, když jsem se poprvé zúčastnil integrace CG s kolonií 1 úrovně, 
které pomáháme se rozvíjet, když jsem ztratil dívku, kterou jsem měl, protože mě předběhl kolega. 

Q – David Sinclair – výzkum (NAD+)? 

A – Výzkumy jsou financovány Vašimi vládami a elitami, možná nebudou uvolněny běžným občanům. Tento 
druh iniciativy přináší výhody pouze pro společnost na úrovni 1. Přesto existuje mnohem více přijatelných 
řešení, která by měla být implementována spolu s využitím mimořádně špičkových technologií v konvenční 
chemii. Prezentovaný výzkum by byl chvályhodný počin, pokud by byl použit pro zlepšení zdraví populace. 
Ovšem je financován stejnými lidmi, kteří vám otravují jídlo, vodu a vzduch. 

Q – Fyzické limity a technologie (např. insektoidů bez prstů)? 

A – Po dosažení určitých úrovní duševní síly nezáleží na fyzickém omezení. Hodně se dá zvládnout pokročilejšími 
mozky, které se pohybují, mění, programují a produkují na jiných úrovních technologického vývoje. Zigs a další 
insektoidi mohou dělat vše, co děláte, mnohem rychleji a přesněji, než si dokážete představit. 

Q – Sfinga? 

A – Sfinga je monument vytvořený rasou Saxas před více než 15 000 lety. Byla vyrobena podle hvězdné 
orientace v té době. V jejím podzemí proběhlo mnoho konferencí. Každoročně se tu setkávaly větve civilizací 
z Ameriky, Asie a Atlantidy. Jako Velikonoční ostrov. Toto místo bylo velkým setkáním pokročilých minulých 
civilizací. Ke stavbám pyramid bylo mnohem později využito stejné regionální umístění, které odpovídá stejným 
referenčním bodům hvězdných ras kmoter těchto civilizací. 

Q – Umělá zemětřesení? 

A – Vaše vlády instalovaly stovky tun výbušnin v různých horkých místech planety, aby využily určitých 
geologických poruch a způsobily umělé katastrofy. Systém HAARP se používá k destabilizaci klimatických 
podmínek, které způsobují vichřice a prudký déšť. Jedním z mnoha použití chemtrails je šíření oxidu hlinitého v 
horních proudech vzduchu, aby se zvýšila účinnost šíření systému HAARP. Kaldera Yellowstone je obklopena 
konvenčními výbušninami, které by mohly zvýšit sílu výbuchu, pokud se ji rozhodnou použít. Lhůta se jim blíží, 
hrad z karet začal padat. 

Q – Sny? 

A – Ve snu nemůžete vidět čtvrtou dimenzi, protože je v jiné rovině. Všechno, co se projevuje během spánku, 
mohou být podprahové výstupy přímo nebo nepřímo absorbovaného poznání svým vlastním pozorováním, nebo 
dokonce místa, kde jste byli v jiných inkarnacích. Kmotři vaší rasy jsou také zaznamenáni ve vašem podvědomí a 
vzpomínkách na vaše rané dny na původních planetách, a mohou se projevit v paměťových záblescích během 
relaxace. 

Q – Aktuální události? 

A – Ze zřejmých důvodů nemohu poskytovat informace, ale jak vždy říkám, sledujte vaše elity a vlády. Letos se 
toho může hodně stát, protože CG je s Antarktidou připravena na velké pohyby lodí, je-li to nutné. Pouze lidé 
neosvícení si neuvědomují, že napětí se zvyšuje na všech úrovních, takže nepohodlí z přizpůsobování se 
frekvenčním změnám planety se nejvíc projeví u těch, kteří odpovídají nové realitě. 

Q – Náš pokrok? 

A – Jak jsem již zmínil, jen něco málo přes 30 procent světové populace lze považovat za vhodné k tomu, aby žilo 
v nové společnosti na úrovni 1, i když většina není na úrovni 1, ale kategorie, kterou bychom mohli nazvat "0+". 
Zbývajících 70 procent se postupně očistí. Nikdo neunikne odeslání na své odpovídající místo. Podle mého 
názoru se v současné konjunktuře velmi zpomalil nárůst probouzených, nebo probouzejících se osob. Zdá se, že 
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čísla dosáhla rovnováhy, která se pohne až po prvním otevřeném kontaktu s jinými civilizacemi. Ti, kteří se již 
probudili, chtějí být stále lepší a lépe připravení a to je znamení duchovní zralosti. 

 

Q – Ví pozorované UFO o pozorovateli? 

A –  Na kvantové úrovni ano. Všimli jste si, že se částice chovají jinak, když jsou pozorovány. Podle tohoto 
principu si představte, že pro bytosti, které jsou více přizpůsobeny realitě kvantové energie, je snazší si 
uvědomit, že jsou sledovány. Kolikrát každý z vás cítil, že se na něj někdo dívá? A teď si představte stvoření s 
velkým mozkovým potenciálem, které je schopno cítit mnohem lépe než vy, s kvantovým „třetím okem“. Pokud 
tato bytost soustředí svou pozornost na vás, určitě to budete cítit. 

Q – Duhovka? 

A –  Tvar, barva nebo body duhovky nesouvisí s vaším vývojem. Duhovka je jako " print screen" vašeho stvoření, 
vašeho původu a genealogie. Označuje datum vašeho narození jako jedince s nesmrtelnou duší. Vaše předchozí 
akce, bez ohledu na to, zda byly dobré nebo špatné, nemění duhovku. Barva se může lišit v závislosti na 
etnickém původu, kde se narodíte, ale otisk je vždy stejný, jedinečný ve vesmíru. 

Q – Jaký byl výsledek jednání odtržené frakce elit? 

A – Nemohu veřejně diskutovat o strategiích jiných skupin, ale mohu říci, že některé z těchto skupin byly 
donuceny k návratu cizích artefaktů na základnu v Antarktidě. Rovněž obdrželi pokyny k ochraně a deaktivaci 
zařízení pro neutralizaci specifických technologií, které elity nezákonně získaly jako re-engineering, nebo s 
pomocí reptilských vědců, kteří záměrně poskytli elitám technologické rady. 

Q – Vlasy a stupeň vývoje? 

A – Zdá se, že jste mě špatně pochopili, nebo mylně interpretovali mou odpověď před několika lety. To, že máte 
vlasy, není nutně známkou nepřátelského chování. Během vývoje vlasy ztratí své původní použití. Mnoho ras 
používá vlasy k ochraně své kůže před zářením a extrémním chladem v jejich místě. Od té doby, co rasy vytvářejí  
nové podmínky s kontrolovanou atmosférou ve svém prostředí, jsou více chráněny před akcemi přírody na svých 
planetách, vlasy se stávají anachronismem (po tisíce let). Jak vidíte, jsem plešatý, ale mnoho dalších druhů s 
vysokou úrovní vývoje má stále vlasy na hlavách, jako většina z vás. Neexistuje žádné obecné pravidlo, existuje 
pouze fyzická adaptace, podle změny genomů a DNA zděděné každou rasou a jejich specifického původu. S 
vlasy, nebo bez, na tom nezáleží. Nezískají vám větší vědomí, nejsou zvláštním darem, je to založeno pouze na 
pohádkách a legendách. Když jsem mluvil o vlasech, myslel jsem humanoidy, jako jsou vaši neandrtálci, kteří 
stále žijí na mnoha planetách. 

Q – Duše po smrti mimo planetu? 

A – Můžete zemřít v jakékoli části našeho vesmíru třetí dimenze, ale vaše kvantová energie nebo „duše“ se 
automaticky vrátí do té části čtvrtého rozměru, ke které patří, protože jste byli „registrováni“ přesně tam, kde 
jste se naposledy vtělili. To zahrnuje i případ smrti na jakékoli jiné planetě jakékoli úrovně frekvence, nebo jen 
nehody ve vesmíru. Pokud jde o smrt v jiných vesmírech, mohu pouze předpokládat, že čtvrtá dimenze má 
přístup k jiným vesmírům na jiné energetické úrovni.  

Lidé, vaše vlády jsou si vědomi geologických stresových okamžiků, které vaše planeta zažívá kvůli vysokému 
stupni kosmické energie absorbované zemským jádrem, ale nepočítejte s jejich pomocí. Dejte si pozor na vládu.    
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Q – George Adamski? 
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A – O té osobě nemůžu nic říct, ale podle fotek údajné kosmické lodi, kterou mi CB ukázal, mohu říci, že 
nevypadá jako lodě, které jsou v té době známé. Spíš to bylo naaranžováno. O osobních kontaktech z té doby 
neexistují záznamy, protože se nesledovaly.   

 

Q – Tvar zeleniny a orgány? 

A – Takový vztah neexistuje. Orgány savců se obecně řídí stejným vzorem tvarů, jako u býložravců, nebo 
masožravců. Jen náhodou některé ovoce nebo zelenina připomínají určité orgány. Ale jsou to jednoduché 
anatomické podobnosti. Neexistuje žádný zvláštní význam shodných tvarů. 

Q –  Jaká byla tvá poslední inkarnace před přechodem na úroveň 1? 

A – Bylo to dávno, ale v naší databázi jsem požadoval informace, když jsem byl začátečník. Náš příběh byl jiný 
než váš, protože jsme byli kolonií s menším promíchávám etnických skupin. Nikdy jsme neměli hranice a naše 
města byla rozptýlena po celém světě. Ale měli jsme problémy s průmyslovým znečištěním, které bylo obtížné 
vyřešit pomocí technologie, kterou jsme měli v té době k dispozici. Snažili jsme se však na určité období omezit 
další růst, při zachování a udržení uspokojivé úrovně kvality života ve všech regionech. Velký rozdíl byl v tom, že 
jsme nepoužívali ropné produkty, vždy jsme používali vodíkové technologie, které vyvinuli naši inženýři té doby, 
jako palivo. Měli jsme elektronická zařízení, stejně jako dnes. Pořádali jsme mnoho hudebních a regionálních 
festivalů. V době, kdy se moje kolonie přesunula na první úroveň, jsem ještě neexistoval. Moje první inkarnace 
proběhla na druhé úrovni, když jsem začal svou existenci jako kvantová jednotka, kterou vytvořila moje matka a 
otec té doby, od které jsem zdědil gen a DNA, spolu se všemi informacemi, které již získali. To se stává, když 
společnost roste a ve čtvrté dimenzi není mnoho tvorů této rasy, kteří čekají na možnost reinkarnace. Moji 
předci, příbuzní z doby, kdy planeta přecházela z 0 na 1, byli zemědělci. Byli spokojeni se svými životy a tím, co 
dělali. Měli tři děti, které byly pokračovatelem naší linie. 

Q – Máte noční můry? 

A – Čím vyšší je úroveň vašeho porozumění a čím více víte, tím je méně toho, co je vám neznámé, tím méně 
strachů a úzkostí, které způsobují noční můry. Čím lépe znáte sami sebe, tím více získáte klid, který ovládá vaše 
vnitřní pocity. 

Q – Nesmrtelnost ve 3D? 

A – nesmrtelnost je relativní pojem. Můžu udržet své fyzické tělo zdravé dalších tisíc let, a pokud si přeji, ještě 
více, protože naše technologie nám to umožňují dosáhnout. Ale pochopte, že civilizace, ke které patřím, se 
neustále mění, změny a vylepšení v genomech v průběhu staletí. Představte si neandrtálského člověka, který by 
našel způsob, jak se stát nesmrtelným, a pokračoval ve svém životě mezi vámi, v dnešní společnosti, s tehdejším 
vzhledem? To je směšný příklad, ale i s menšími rozdíly se budete cítit anachronicky po dlouhém životě ve svém 
těle. Existují podobná stvoření v Kosmu, s podobným chováním, jako jsou medúzy, ale tato stvoření, která 
nemají žádné vědomí, žijí, jednoduše opakují tyto funkce bez konce. Když se ocitnete ve čtvrté dimenzi, 
pochopíte, že období přechodu jsou v kontextu vaší existence velmi krátké. Je to jako jeden školní den ve škole, 
ve srovnání s celým školním rokem. Nedělejte si starosti s vynálezem vzorce pro pokračování školního dne, ale 
místo toho se z tohoto dne pokuste získat všechny výhody. 

Q – Teleportace? 

A – Teleporty jsou považovány za nejrychlejší a nejšetrnější způsob dopravy zboží a lidí. Ve společnostech, které 
jsou o něco rozvinutější než ty vaše, se pro nákupy, nebo cestě do práce používají nejbližší teleporty. Nemusíte 
řídit, plýtvat časem a znečišťovat životní prostředí. Osobní dopravní prostředky jsou využívány pouze v těch 
případech, kdy potřebujete jít na místa, kde nejsou instalovány žádné nosiče, mimo město nebo na dalekém 
pobřeží. Dokážete si představit situaci, když si objednáte pizzu, a po několika minutách vám služba doručování 
pizzy z Říma klepe na dveře na Aljašce? 
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Q – Život na planetách ve videu? 
http://www.science20.com/news_articles/epic_nearby_m_star_has_3_earths_one_in_the_goldilocks_zone-
152361 

A – Na všech těchto planetách, v oblasti, kterou nazýváte „Goldilocks (Zlatonosná) zóna“, je život, vlastní příroda 
a všechny jsou kolonizované. Hvězda, kterou jste nazvali „Epic 201367065“, má pět planet a dvě z nich jsou 
obývány humanoidními civilizacemi téže rasy, druhé úrovně. Tato rasa pochází z Krug, které už znáte, byli zde. 
Velmi milí lidé. 

Q – Německá expedice (Antarktida 1947-díl 24)se stala součástí Plejáďanů, někdo další? 

A – Tohle se stávalo i před tímto incidentem a mohly to být stovky dalších případů, během života planety. Tyto 
události nikdo nekontroloval, kolonie byla nápravným táborem, kde mnoho ras přišlo do styku se svými 
potomky. V tomto případě, ke kterému došlo na základně v Antarktidě, se účastnili samotní pracovníci základny, 
proto byl v době incidentu zaregistrován. 

Q – SETI 1977 - WOW? http://youtu.be/KP8_JTUnbM8  

A –  Ne, Riccardo, v televizi nebyla žádná cizí zpráva. Mohu vás ujistit, že to bylo přerušení, které vytvořil někdo 
jako vtip. A co dělá vaše SETI je naprosto zinscenované, protože vaše vlády vědí o existenci mimozemského 
života již mnoho desetiletí a taková iniciativa není relevantní, a pro inteligentního člověka je urážkou.  

Q – Tetování a symboly? 

A – Existují stovky ras (humanoidi, insektoidi a reptoidi), které používají techniky zdobení těla a tváře, které jsou 
podobné tetování na Zemi. Je to něco jako druh umění některých kultur. Pokud máte podrobnosti, můžu se 
pokusit určit konkrétní rasu. Účel tetování je čistě estetický, jako další dekorace pro rasy, jejichž členové vypadají 
velmi podobně. 

Q – Čína a Rusko? 

A – Neexistuje žádná jednostranná dohoda mezi Ruskem a Čínou. Existuje přenos obranných technologií, které 
neutralizují technologie re-inženíringu, které vlády zneužily. Na schůzkách v Patagonii a Antarktidě byli vaši vůdci 
požádáni o vrácení cizího materiálu do Antarktidy. Od vaší druhé světové války bylo mnoho vůdců požádáno, 
aby se setkali s plejádskými agenty v Patagonii, ale vaše elity si vždy zvolily cesty, které považovaly za 
přijatelnější pro sebe, odolávaly a snažily se získat technologie, které by jim daly sílu pro jejich konfrontaci a 
vypuzení cizinců z planety. Spojení elit s plazy bylo zoufalým pokusem získat technologii pro tyto účely. Reptiliáni 
však nevyjádřili touhu se na tom podílet, protože mají závazky vůči Galaktickému společenství a nemají v úmyslu 
je porušovat. Všechno, co Reptiliáni vlastně udělali, bylo poskytnutí několika tipů, jak re-inženírovat některé 
detaily a části artefaktů, které byly již v rukou vašich elit z archeologických vykopávek a v důsledku havárií sond a 
kosmických lodí na Zemi. Z těchto důvodů byly podniknuty pokusy sundat kosmickou loď z Epsilon Boötes, 
kterou jste nazvali Black Knight, na jihu Atlantského oceánu, protože se jedná o plně fungující loď, kterou by 
mohli zkoumat. Všechny pokusy od roku 1970 byly neúspěšné. Rusko a Čína si uvědomily, že provokace vůči 
cizincům, kteří pomáhají civilizaci existovat, už nedávají žádný smysl, a připojily se k opozici. Vzhledem k tomu, 
že jsou v oblasti, která bude v důsledku plánovaných změn na planetě trpět nejméně, posílilo to ještě více jejich 
opozici proti vašim současným elitám, které se marně snaží kontrolovat osud celého lidstva. 

Q – Území ve vlastnictví elit? 

A – Koncept vlastnictví bude kompletně revidován. Vlastnictví náleží tomu, kdo jej využívá v souladu se zdroji 
planety. Žádné doklady o vlastnictví již nebudou existovat. Půda planety by měla být využívána celou 
společností, ve prospěch této společnosti, a ne jako ukázka „majetku“. Práva starších elit a královská práva 
budou rovna právům starších, kteří zůstanou ve společnosti. Ve světě, kde blahobyt každého z nás určuje 
blahobyt celé společnosti, vlastnictví bohatství a peněz již nedává smysl, protože bankovní systém 
monopolizovaný vašimi elitami přestane existovat. Bude existovat režim otevřeného trhu, kde bude hodnota 
zboží určena v souladu s potřebou jejich produkce, aby mohla být rozdělena mezi všechny, kteří je potřebují. K 

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
http://youtu.be/KP8_JTUnbM8
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těmto změnám dojde postupně, jak se bude nová společnost humanoidů na planetě přizpůsobovat novým 
podmínkám soužití. Vaše elita s novými koncepty v žádném případě nesouhlasí, takže již dlouho vybavují kolonii 
na Marsu, která bude jejich posledním útočištěm, a kde se budou snažit zachovat hierarchii udržovanou po 
staletí. Na svůj sen o přetrvání na Marsu přesunuli nesmírné množství zdrojů, které měly sloužit vašemu rozvoji. 
V nové fázi Země budou zdroje patřit celé společnosti a nebudou sloužit k financování fantazií egocentriků.. 

- Připravte se na nevratné geologické a atmosférické změny, které planetu v tomto období čekají. Pěstování 
obilovin v některých oblastech, kde rostou stovky let, již nebude možné. Re-adaptace bude muset být rychlá, 
promyšlená a měla by trvat co nejkratší dobu. Místo obilovin brambory atd. Adaptabilita je síla v těchto situacích 
radikální změny klimatu. Buďte připraveni na změnu stravy a způsoby získávání potravy. Pro lidi nebudou 
vyhrazeny přístřešky, nejpřipravenější mohou být cílem méně připravených. Pokud se situace začne zhoršovat, 
zůstaňte organizovaní v komunitách, kde si můžete pomáhat a vzdorovat tomuto období se svými rodinami a 
přáteli. Protizávaží z velké vzdálenosti má již jen malý efekt, což znamená, že osa planety je pod vlivem 
oslabujícího magnetického pole Slunce a následného nedostatek ochrany planet před pronikáním kosmického 
záření. To zahřeje jádro planety a způsobí větší sopečnou aktivitu. Doufáme, že budou přijata opatření k 
minimalizaci těchto účinků, ale mnohem více je nyní v rukách Slunce, které řídí fyziku sluneční soustavy. 
S adaptací přírody vstoupíte do nové fáze.  

Obrovské sklady obilí, které byly financované všemi ekonomikami použité jen ve prospěch elit se neuskuteční. 
Obdrželi jsme instrukce o umístění lodí u vchodu do každého ze skladů. Brzy se všichni sejdeme.  

144 

Přátelé, mluvil jsem s vědci v Antarktidě o záležitostech týkajících se mého výzkumu a říkali, že mnoho informací 
elitách již vědí. Že se opakovaně snažili uzavírat dohody o našem nezasahování do jejich záležitostí, které byly 
odmítnuty. Cílem komunity Galaktika je udržet na planetě kontrolu, aby mohl probíhat rozvoj společnosti 
úrovně 1 jako rasa. Rozmanitost života na planetě z ní dělá kosmopolitní místo v tomto solárním systému. 
sluneční soustavě. Byl jsem nepřímo autorizován (nikdo mi nebrání), abych vám předal nové informace o vaší 
"kosmopolitní" planetě.  
- Na dně oceánů žijí tisíce let společnosti z různých ras, spolunažívají mírumilovně, s využitím zdrojů vaší planety, 
jakož i zdrojů pravidelně dovážených z vlastních planet.  
- Zástupci těchto ras jsou potomci Atlantidy, Sumeru a mnoha dalších společností, které zůstaly na planetě, poté, 
co se jejich lidé přesunuli do jiných kolonií. Připojili se k nim rasy obojživelníků, greys, Arkturiáni a rasy ze Síria. 
Vysoce rozvinuté společnosti obývají dno oceánů. Pro některé z vás to může být šok, ale pro mnozí již o tom mají 
ponětí. 
- S příchodem topografického průzkumu planety, s využitím satelitů, nyní můžete pozorovat obrovské budovy na 
dně svých moří a oceánů, kterých si nevšimne jen slepý. Tyto budovy jsou velké základny a města. Můžete 
snadno sledovat rovné čáry, které mění směry v úhlech, které v žádném případě nemohou být vytvořené 
přírodou ... a vaše vědecké společnosti se k tomu nemohou otevřeně vyjádřit, protože tyto informace nejsou pro 
uši obyčejných občanů.  
-Na mapách, které vám CB poskytl, vidíte, že tyto umělé struktury jsou po celém světě. Na těchto snímcích jsou 
jasně viditelné velké základny a města spojená širokými kanály, tisíce kilometrů dlouhých. Těmito kanály 
prochází vysokorychlostní dopravní linka mezi městy, elektrárnami, těžebními bloky a závody na zpracování 
potravin. Kontinenty prochází desítky takových kanálů, které spojují hluboká jezera v různých regionech.  
- Nikdy jsem to otevřeně nezmínil, protože jsem neměl povolení tyto informace zveřejňovat. Jak jsem však řekl, 
když jsem to oznámil jednomu z úředníků CG, nevyjádřil žádné námitky proti širokému zveřejnění. Zdá se, že se 
věci během tohoto období stávají mnohem přístupnější.  
- Budete mít možnost setkat se se zástupci těchto vyšších ras bezprostředně poté, co bude „rasa okupantů 
z povrchu“ vzešlá z nápravné kolonie uznána Galaktickou komunitou jako rasa. Ti, kteří se mylně domnívali, že 
existuje společnost, která žije uvnitř Země, konečně pochopí, že to byla otázka ras z hlubin oceánu. Budete se 
moci setkat s vysoce rozvinutými rasami a navštívit malebná místa, která si ani nedokážete představit, město 
pod průhlednými kopulemi, tady, přímo na vaší planetě.  
- Ne všechny tyto budovy jsou využívány. V mnoha z nich je uloženo zastaralé vybavení, mnoho z budov bylo 
evakuováno, aby umožnilo tektonické změny, ale většina měst pokračuje ve svých obvyklých činnostech na 
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stejných místech. Záře, kterou několik nocí zaznamenávaly vaše satelity a letadla, odráží jejich nedávné 
odstraňování. Tvrdě pracují a mění mnoho objektů v oblastech s vysokou nestabilitou, takže na mnoha místech 
av různých regionech světa jsou slyšet podivné zvuky. V budoucnu, v závislosti na rozhodnutích vlád těchto 
měst, tam může být povolen řízený cestovní ruch lidí z povrchu, budete mít možnost se s nimi setkat osobně.  
- Další zprávy o systému Nibiru. Systém se hýbe, nakonec bude akcelerován, aby pokračoval ve své přesně 
vyladěné trase, se všemi korekcemi po celé jeho dráze, aby se vrátil k předchozím standardům. Bude teď 
procházet v bezpečnější vzdálenosti od Země. Po přirozených změnách v tektonických oblastech bude mít 
nejmenší možné účinky. Tuto operaci provádějí Kruliáni, systém bude putovat z jihu na sever, s ohledem na 
orbitální střed roviny planet vaší sluneční soustavy. Nemáme data, ale mohu říci, že bude viditelný během 
tohoto průchodu pouze v případě, že Krulianská kosmická loď nebude umístěna mezi systémem Nibiru a Zemí a 
Marsem. Kruliané využijí tohoto období i k vyladění drah Venuše a možná nastaví Taus na konečnou orbitu. Vaši 
astronomové mohou hlásit zprávy o masivních pohybech v Kuiperově pásu. V době nerovnováhy způsobené 
těmito manévry je pravděpodobnost četných asteroidů z Kuiperova pásu ve sluneční soustavě. 

 
Q – Dávná nanotechnologie 

http://www.ancient-origins.net/news-science-space-ancient-technology/roman-nanotechnology-inspires-
holograms-102783 

A – Nanotechnologie je velmi stará, všechny všechny rasy mají tyto technologie, takže není třeba reptiliánům 
příliš děkovat. Mnohým darů a speciálních materiálů dostali staří vůdci od svých 
mentorů. Stejně jako váš legendární „Kámen mudrců“, byly tyto dary částečně 
naprogramovány na molekulární úrovni, aby se projevili při kontaktu, mimo dalších 
darů, jako řezání kamene pomocí paprsku energie, gravitační nulování a tak dále. 
Mnoho z těchto artefaktů nalezených při vykopávkách ve starověkých katakombách 
bylo vráceno na základnu v Antarktidě v důsledku „jednostranné dohody“ s vašimi 
elitami. 

Q – Kde sídlí současná lokální CG? 

A – Regionální galaktické komunity komunikují mezi sebou navzájem. Regionální komunita mívá několik tisíc 
pobočkových planet. Ale není to konstanta. Pokud se regionální CG zvětší, rozdělí se na dvě, aby se zachoval 
potenciál dohledu. Jurisdikce je velmi relativní, v místech, kde jsou planety velmi rozptýlené, může být oblast 
regionálního pokrytí obrovská, ve velmi hustém centru je fyzicky malý region. Ve vaší galaxii je 4 108 
regionálních CG a 18 346 v Andromedě. Když se setká regionální CG, není to jako vaše setkání v sále nebo na 
velkém místě. Setkání jsou holografická, všichni zástupci se mohou účastnit, nebo vyjádřit svůj názor a účastnit 
se pouze setkání, kde mají se záležitostí co do činění. Všichni zástupci mohou konzultovat výroky CG, aby ověřili 
jakoukoli záležitost, která byla projednána, a opatření přijatá k jejímu řešení. Neexistuje tedy fyzické místo, ale v 
reálném čase existuje mentální spojení. Pokud chtějí zástupci něco projednat osobně, jednoduše se navštíví. 

Q – Je to skutečná událost? 

A – Je to skutečný záznam. Stalo se mnoho nehod. Některé se staly v nedávné době. Toto je rasa z Aldebaranu. 
Máme některé greys v naší flotile. Jsou vynikající navigátoři a mnoho jiných loďstev využívá jejich služeb. Také 
udržují vědeckou jednotku, která cirkuluje v solárních systémech. Jak jsem řekl, jakákoli bytost, která umře jinde 
ve vesmíru se automaticky vrátí do oblasti Modrých bytostí zodpovědných za vaši domovskou planetu. 

Q – CERN, leden 2014  
https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k  

A – Některé experimenty mají katastrofické možnosti. Většina z nich 

využívá re-inženýring artefaktů. Vědecké jednotky CG mohou teleport 
klíčové prvky a vysvětlit důvody, proč konkrétní studie může 
představovat nebezpečí pro stabilitu lidské rasy. Mnoho vašich vědců 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckvs5HHUl4k
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absolvovalo tuto lekci přímo, nebo podprahově, ale málokdo má odvahu to zveřejnit. Paralelně s výzkumem 
antihmoty se pokouší otevřít průchod skrz VanAllenův pás a prostřednictvím ‚červí díry‘ se kontaktovat s jinými 
rasami, které nemají omezení, jako reptiliáni vašich elit. CERN byl postaven tady, protože jste tu našli průchod 
kvantového plasmového portálu. Mnohem pohodlnější by bylo umístit zařízení v poušti, široké a ploché. Tyto 
speciální portály nejsou určeny pro kosmické lodě. Udržují rovnováhu systému kvantového toku potřebného pro 
zachování veškerého fyzického a hmotného života planety. To je další příběh. Snaží se marně, protože všechno, 
co se děje na planetě, je podrobně dohlíženo vědci z CG 

Q – Lék na glaukom? 

A – Vaši vědci identifikovali molekulární stavební bloky potřebné pro opravu drenážních mechanismů v oku a 
mají chemické nástroje pro opravu. Mohli by to oznámit brzy.  

Q – Nejstarší žijící člověk na Zemi? 

A – Podle záznamů žili na planetě lidé, kteří se dožívali až 148 let. Ale žili na místech se zdravou stravou a bez 
umělého znečistění. Vaše elita používá krevní transfúze a živé orgány. Jen násobí čas, který ztráví v nekomfortní 
zóně v příštích inkarnacích.  

Q – Geometrické tvary? 

A – Geometrické tvary jsou forma hloubavé koncentrace. Tvoří kombinace, které aktivují mozek, když se na ně 
zaměří. Pro aktivaci koncentrace energií však nejsou nezbytné. Mozek s velkou aktivací generuje tyto údaje 
intuitivně zevnitř ven, aniž by bylo nutné je fyzicky zobrazit. Ektoplazma je forma intermediární hmoty, kterou 
nevydechujete, když jste ve fyzickém těle. Je to energie, kterou můžete soustředit a přenášet. Nasměrovat ji na 
problém, s nímž potřebujete pomoci.  

Q – Nepřátelské rasy? 

A – Nemáte nepřátele, kteří by vás chtěli zničit. Pokud by takový byli, už tu dávno nejste. Jak jsem říkal, reptiliáni 
jsou mnohem pokročilejší, než si myslíte. I s chladnou krví měli vždy mnoho omezení na odstranění jiných kultur. 
Dříve bylo mnoho sporů o držení planet a pravděpodobně ještě mohou probíhat v odlehlých místech tohoto 
vesmíru, ale kde je komunita Galaktika, udržuje dohled, už po tisíciletí. Mějte na paměti, že nejtěžší vztahy 
nejsou s reptiliány, ale insektoidy. Někteří reptoidi, kteří jsou členové naší flotily, jsou hodně zábavní.  

Q – Apendix? 

A –  

Q – Krvavé oběti? 

A –  

Q – Apendix? 

A – Ro, střevní přívěsek je úložištěm "semen" vaší střevní flóry. Obsahuje kolonie bakterií, koliformní bacily a 
mnoho dalších organismů, které pomáhají při rozkladu a metabolismu stravy. Když se něco stane a kolonie se 
rozpadne, může být téměř úplně vyloučena z trávicího systému a způsobit na dlouhou dobu anemický stav. Když 
dojde k nehodě, zavře přívěsek svůj vstup peristaltickou kompresí a chrání kulturu pro rychlé zotavení. Pokud se 
hrozba sníží, dojde k uvolnění uzávěry. Pokud dojde k zánětu, je to proto, že záložní kolonie byla doslova 
napadena velmi agresivní bakterií a rezervy jsou zničeny. Pokud je apendix odebrán a osoba má nějaký střevní 
problém, je velmi dobré vzít sloučeniny vyrobené z bacilů a benigních bakterií, aby se urychlilo obnovení 
zažívacích funkcí. 

Q – Krvavé oběti u starých ras? 
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A – Sérii informací o obětech spustili jezuité, kteří tyto výpravy doprovázeli, a napsali příběh. Nalezená místa 
nebyla obětiště, ale sloužila k uzdravování nemocných koncentrací kosmické energie. 

Q – Jiné kontakty s civilizacemi 0? 

A – Ano, měl jsem a mám kontakty s jinými civilizacemi na nulové úrovni. Moje studie je velmi dlouhá. Zahrnuje 
stovky kolonií, kde jsme byli přítomni. Mohu říci, že tady je trochu jinak, všichni jste trochu jiní. Protože tato 
kolonie byla reformátorská,  s mnoha úrovněmi a rasami, je to jiná zkušenost v mých studiích. Z mého 
vědeckého pohledu, čím je kolonie problematičtější, tím zajímavější je studium a nejvýznamnější výměna 
informací mezi studenty a učiteli. 

Q – Dyslexie? 

A – Mnoho z těchto genetických poruch by mohlo být snadno vyřešeno s přístupem k některým z našich 
technologií. Může být minimalizována nebo dokonce vyřešena koncentrací energie. Máte-li dostatek vůle 
zaměřit desetinu toho, co mnich, položte ruku na hlavu osoby v uvolněném stavu, a posílejte energii, která by 
mohla vytvořit správné spojení mezi obrazy, zvuky a tvary. Osoba vám je může zopakovat, a vy okamžitě uvidíte 
výsledek.  

Vydržte, stojí to za to. 
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- Během dlouhé nepřítomnosti jsme pracovali paralelně v jiných koloniích. Některé z nich již procházejí 
procesem dekontaminací životního prostředí, zlepšováním atmosféry a vodních zdrojů, tady k tomu dojde velmi 
brzy. Měli bychom tu teď být častěji.  
- Jak si mnozí z vás v poslední době všimli, oscilace osy planety je pod kontrolou přírody samotné; gravitační 
protiváha je již daleko a má v současnosti jen malý nebo žádný účinek. Galaktická komunita učinila velmi moudré 
rozhodnutí odložit události o tyto čtyři roky, protože zvýšila potenciál této kolonie z 10 na 34 procent. Jak se 
ustaluje setrvačnost rovnováhy po pohybech galaxie, přichází čas, kdy bude možné provést nějaké zásahy, aniž 
by se rovnováha narušila.  
- Nastal čas ukázat, co dokážete. Teď bude vše záviset pouze na vás, jako společnosti, která by měla umožnit 
prosperitu této kolonie, a přivést ji do dokonalé rovnováhy mezihvězdného soužití. Všechno je sled akcí, které 
vytvářejí následné akce jako okamžitý výsledek. Pokud začnete něco na základě mylných představ, tyto akce 
nakonec nepovedou k pozitivnímu výsledku. Ve společnostech na planetách, kde se starají o životní prostředí a 
zdroje, vytvářejí soulad mezi všemi formami života, které jsou zde přítomny.  Fyzická a duchovní rovnováha je 
nezbytná pro růst a rozvoj této rasy. Tady, na vaší planetě, je vše ve stálé nerovnováze, vyhlazené životní formy, 
útoky proti přirozené rovnováze životního prostředí, primitivní a destruktivní fyzikálně-chemické experimenty, 
planeta je mimo kontrolu. Planeta ve stavu, který jde nad rámec běžných standardů, bude reagovat na akce, 
které způsobují tuto nerovnováhu. Planeta nechápe a neodděluje dobré od zlého, reaguje obecně.. 
Nejdůležitější věcí je, že nejméně 34% z vás vytvoří evoluční cyklus této krásné planety a poprvé dostane právo 
volit jako člen Galaktického společenství. 

Q – Dvě nové kolonie úrovně 1?   

A – Nejsou reformátorské. Jsou to více uniformní kolinie, maximálně 2 etnické skupiny v jedné společnosti. 
Podílíme se na mnoha aktivitách, setkání zástupců civilizace s CG, přímá podpora v ochraně životního prostředí 
s Arkturiány, Plejáďany a jinými rasami.  

Q – Crater 2? 

A – Trpasličí galaxie, kterou nazýváte Crater 2 je řídkou oblastí. Jako Magellanovo mračno, které také obývá vaší 
galaxii je ve fázy průzkumu některých kolonií a členovů CG. Ale je to až druhá priorita, protože Mléčná dráha má 
tisíce a tisíce planet ke kolonizaci.  

Q – Přesun pólů? 
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A – Vše, co je v přírodě, je propojené. Nic se nemůže stát okamžitě, protože aby všechny změny proběhly a aby 
celá planeta dosáhla požadované úrovně, musí překonat obrovskou setrvačnost hmoty, která se otáčí kolem své 
osy. Nazýváte to gyroskopickým efektem, to znamená, že síla potřebná pro otočení jádra planety je velká a musí 
se nejprve projevit v jádru, než dojde k pohybům zemské kůry. Kůra se může pohnout pouze o 30-40 stupňů, aby 
získala rovnováhu, nemusí se nutně otočit o 180 stupňů, jako jádro. Poté se nové geografické póly nastaví v 
extrémním severu a jihu nové konfigurace. 

Q – Jiné bytosti ve 3D, které nevidíme? 

A – Zajímavá otázka. V hmotě existuje mnoho vrstev. Naše fyzikální trojrozměrná hmota, stejně jako různé 
úrovně kvantové hmoty ve formě plazmy vyšší a nižší hustoty. Ve vašem prostředí obíhá množství forem hmoty, 
od plazmatických kuliček (koule) až po elementární tvory, které pozorovatel ze třetí dimenze nedokáže 
pozorovat ani vnímat. Všechny tyto éterické formy hmoty může přitahovat aura vyzařovaná každým z nás. V 
závislosti na intenzitě naší aury jsme neustále obklopeni energií plazmy, která spolupůsobí a pomáhá udržovat 
stabilní a zdravé světlo. Někteří lidé, kteří jsou zvláště vnímaví a citliví na tyto formy energie, mohou pociťovat 
světlo ve svém okolí, když jsou v jejich přítomnosti. V případě koček je rozsah jejich vidění mnohem širší než u 
lidí, což jim umožňuje bez obtíží pozorovat formy hustší plazmatické energie. Než se zeptáte - lidské duše mezi 
vámi necirkulují, krátce po smrti jdou přímo do roviny, která přitahuje jejich kvantovou auru. Všechny ostatní 
příběhy jsou bajky s minimální vazbou.  

Q – Životní formy na bázi křemíku? 

A – Jak jsem řikal, když život začíná na určitém místě, využívá materiály 
dostupné v prostředí. Ano, existuje mnoho variací složení živých 
bytostí ve vesmíru. Život je založen na velkém počtu prvků, žije 
v mnoha odlišných podmínkách od těch, ve kterých jsou schopny přežít 
vyšší formy života. Jsou to nejjednodušší formy, jako například bakterie 
a další mikroorganismy. Některé z nich jsou velmi nebezpečné, pokud 
infikují jiné prostředí. Existuje mnoho takových forem života, stejně 
jako mnoho míst, kterým se musíte vyhnout. 

Q – Lay linie 

A – Ley Linie jsou záměrné uspořádání pro směrovaný přenos energie 
mezi vzdálenými body. Dávná technologie přizpůsobená lokalitě. Před více než miliardou let se zde mnoho ras 
zabývalo průzkumem a těžbou, zatímco jiné lovily. Je to jako s dráty elektrického vedení. Systém byl navržen pro 
přenost energie, neodpovídá ničemu jinému.  Pracovali v uzavřeném energetickém systému, který mohl dodávat 
chybějící energii z kterékoli dceřiné společnosti. Pokusili se využít co nejpřesnější paralelnost geomagnetických 
čar planety pro optimalizaci těchto vysokovýkonových přenosů. Slunce s nimi neinteraguje, pouze spolupracuje s 
geomagnetickým polem planety. To, co nazýváte Cup Markings má různý původ, některé jsou stopami po 
odběru minerálních vzorků, jiné jsou známení hvězd, které vaši předci pozorovali podle informací získaných od 
„návštěvníků“. Tyto značky nemají žádný účinek a nevydávají žádnou energii, jsou to prostě známky aktivity na 
planetě ve starověku, nemají vliv na lidi. 

Q – Sociální vědomí? 

A – Dobročinnost je výsledkem vnitřního altruismu. Mnoho lidí nemá čas na to, aby se osobně zúčastnilo, a 
pomůže prostředky, které má k dispozici. Toto je gesto svědomitosti ve společnosti, většinou nevědomé 
problémů druhých. Sociální rozvoj je výsledkem postupného zvyšování svědomitosti společnosti jako celku, 
abyste dosáhli ideálního stavu pro zdravý vývoj každého z jejích členů. Dnes možná nebudete potřebovat, ale 
dobrá vůle při vytváření spravedlivé společnosti může být semínkem, které zachrání vaše budoucí generace, 
které jednoho dne mohou potřebovat pomoc od druhých. Charita není akt laskavosti; je to gesto dobré vůle. 
Nepoužívejte charitu k ulehčení svědomí. Vědomí vychází zevnitř ven jako květ, nikdy z vnějšku. 

Q – Planeta Niku?  
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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  

A – Mnoho nebeských těl je přesunuto, aby vytvořilo cestu pro rovnováhu nezbytnou pro probíhající oběžné 
změny, stejně jako pro manipulaci se systémem Nibiru a následnou cestu. Je to, jako byste přesunuli gauč, 
abyste pohli stolem.  Vaši vědci budou pozorovat mnoho planet a velkých asteroidů, které se budou objevovat a 
mizet, protože jsou přemísťováni z jednoho místa na druhé. Není možné přesně určit, o čem mluví, protože 
stovky nebeských těl jsou taženy právě teď, aby vytvořily cestu ostatním událostem.   

Q – Portály, rovnováha a lay  linie? 

A – Portály nemají co do činění s rovnováhou života. Transportní portály provádí transport materiálu a lodí. 
Neexistují přírodní portály, s vyjímkou dotykového bodu gravitačního tunelu, který je přirozeně vytvářen 
solárním systémem.  Ale je to jen gravitační přípojka. Portály nesouvisí s lay liniemi. Jsou umístěny v místě 
s nejmenším ovlivněním prostředí planety.  

Q – Nejvhodnější typ vlády? 

A – Planety, které se přesunuly na první úroveň, nebyly tak heterogenní jako vaše reformátorská planeta.  Ve 
většině případů na těchto planetách existovala jedna ústřední vláda s desítkami regionálních vládních jednotek, 
nepotřebovaly armádu ani zbraně, protože neměli sousedy, proti nimž byly vojenské operace zapotřebí, nebyly 
tam žádné hranice. To samé se stane na vaší planetě v krátké době, jakmile zmizí všechny státní hranice, což 
umožní vznik nové rasy planety Země. Pod vedení CG budou v radě vaší planety zástupci s vysokou úrovní aury, 
lidé, jejichž názor budete poslouchat a respektovat, lidé, kteří se budou starat o celou planetu. Proto nic, co 
máte na planetě v tuto chvíli ve vztahu k politice, není podobné tomu, co budete mít v budoucnu. 

Q – Experimenty s DNA? 

A – Mnoho experimentů s DNA probíhalo a probíhá po celém vesmíru. V případech, kdy žijí na planetě divocí 
humanoidi  a jejich DNA je tvořena v důsledku spontánních mutací v průběhu tisíciletí vývoje, jsou rasy, které 
jsou kompatibilní s parametry, požádány o asistenci při urychlení vývoje těchto etnických skupin zavedením 
nejpodobněji vyvinuté DNA. Dárcovská rasa se stává kmotrou této civilizace, která se časem vytvoří. Jedna, 
maximálně dvě příbuzné rasy pro jednu planetu. V případě „nápravné“ planety Země mnoho různých ras 
zasadilo desítky etnických skupin, protože v té době na planetě neexistovala žádná právní kontrola. Takže vaše 
planeta je velmi zvláštní, velmi problematická, ale překvapivě slibná. 

Q – Downův syndrom? 

A – Jsou něco jako kulturní výměna. Neděje se to jen na vaší planetě, ale jsou distribuovány Modrými bytostmi 
do různých kolonií úrovně 0 pro akceleraci jejich vývoje. Vyvíjeli se tisíce let spontánně, bez zásahu do DNA. 
Nemají žádnou kmotru. Jsou rasou chráněnou pro spontánní vývoj bez zásahu.  Zůstanou jim stejné vnější rysy, 
bez ohledu na čas a DNA jejich rodičů na jakékoli planetě, kde se narodí. 

Q – Město v Lake Ontario? 

A – Ruiny z formování jezera. Žádné město. Je tu vstup do starých tunelů, které používali servisní lodě 
z připojené podmořské základny.   

Q – Žádost o ochranu lidí? 

A – Vaše iniciativa požádat o pomoc, je chvályhodná, ale jak jsem vysvětlil dříve, CG nemůže změnit poslední fázi 
vývoje kolonie. Musí čekat na okamžik, kdy bude kolonie konečně stabilizována sama a z vlastního podnětu. 
Pokud se objeví pokusy o masové vyhlazování některé z etnických skupin některými z dominantních skupin, v 
tomto případě nám CG umožní zasáhnout. Vědomosti o inkarnacích moc nezvládáte, zaměřujete svou pozornost 
pouze na přežití. Starejte se o záři vaší aury, aby vás v okamžiku, kdy přijde čas, automaticky přenesla na správné 
místo. Může to být kdykoli. Nezapomeňte, že vaše budoucnost závisí pouze na vás, ne na vaší vládě a CG. Pouze 
na vás. 

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 – Pohřby v 5D? 

A – Každá rasa má svůj vlastní rituál a tradice. Ve většině případů se používá zpopelňování. Pohřbívání těl v zemi, 
jak je zde široce praktikováno, je hlavní charakteristikou kolonií nulové úrovně a nižší. Pozůstatky těl nejsou 
nutné pro přirozenou rovnováhu a nemají společenský význam ve více rozvinutých civilizacích. Nezapomeňte, že 
jsme uhlík a proměňujeme se v uhlík. Aby se humanoidní tělo mohlo vyvíjet, jsou zapotřebí jen dvě buňky. Proto 
po smrti, když tělo nepotřebujeme, je třeba se ho zbavit a zanechat nejméně znečištění. 

Q – Vzpomínky na předchozí životy? 

A – Tato planeta nikdy nebyla vězeňskou planetou, nejvhodnější slovo je reformátorská. Místo, kde je mnoho 
etnik humanoidů způsobuje efekt babylónské věže. Mazání vzpomínek na minulé inkarnace je konstantou na 
všech planetách, nejen zde. Čím výše se rasa dostane, tím větší intuici a více předchozích znalostí dokáže použít. 
Ale je to výsledek nabytý individuálním vývojem. Nikdo se nepotřebuje vtělit se vzpomínkami na minulé 
inkarnace, ale můžete je získat s vaším fyzickým a duševním vývojem. Aktivace mozku závisí na stupni vývoje, 
který můžete učinit jen vy sami.  

Pokud to bude možné, nechám se trvale přidělit na tuto planetu. Mohly bychom spolu mluvit častěji. 
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Přátelé, nebyl čas, bylo třeba udělat hodně práce. Jsme opět na Plutu a stěhujeme vybavení a personál. Trochu 
času jsme ztratili civěním na Kuiperův pás a práci velkých tažných lodí. 

Q – Znaky a symboly? 

A – Mnoho ras používá symboly. Flotily používají své symboly, sektory ve flotilách další, 
mluvíme o tisících symbolech.  Jen pro příklad: 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< výzkumná jednotka Orionu  
     před několika desítkami let 
                          Flotila Sírius B před 40-50 lety>> 

<< Plejáďané 
                                    Kmotři  ‘asijských‘ etnik >> 

<<  Symbol  CG po 

sloučení Andromedy, 

Mléčné dráhy a několika 

menších satelitních 

galaxií. Dosáhl 22.000 

regionálních CG. 

Uprostřed reálný 

obrázek sloučených 

galaxií. 

Reptiliánská 

flotila >> 
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Q – Pocity ve 4D a telepatii? 

A – Obavy a úzkosti, které se projevují ve třetím rozměru, jsou omezeny na rozsah samotné dimenze. Ve čtvrté 
dimenzi se váš pohled na věci rozšiřuje a 
pochopení detailů se radikálně mění. Ať 
komunikujete slovy, nebo mentálně, nemění 
to skutečnost, že jste si více či méně vědomi 
důležitosti milování známých a chcete milovat 
neznámé. Láska je přímo spojena s 
pochopením, zatímco telepatické schopnosti 
závisí na fyzických změnách DNA a 
odpovídajícím prostředí, to znamená, že 
jedna věc nezávisí na vlivu druhého. 

Q – Sogmatar – Turecko?  

A – Krug a Atoun měli v tomto regionu mnoho 
kolonií a chrámů “věčného světla”, kde se 
scházeli vůdcové etnických skupin a jejich 
“kmotři cizinci”. Mnoho z těchto chrámů bylo 
osvětleno energetickými krystaly, 
molekulárně naprogramovanými tak, aby vyzařovaly 
světlo přeměnou kosmické energie soustředěnými 
magnetickými paprsky, které v těchto chrámech vytvořily 
„nulový bod“. Po přesunu mnoha z těchto civilizací k jiným 
koloniím se krystaly staly cílem chamtivosti současnějších 
elit a byly odstraněny a zdemolovány. Fungoval i jen 
pohromadě, o odstranění přestaly fungovat a staly se 
součástí královských sbírek, dnes mají většinu z nich elity 
jako suvenýry. 

Q –  Metatron? 

A – Metatronová kostka je geometrická kombinace 
obsahující jednoduché 
geometrické tvary, 
prostorové 3D formy 3D a 
pohledy na tvary ve čtyřech 
rozměrech. Sloučení tří a 
čtyřrozměrných forem 
v prostorovém pojetí.  
Metatron je jméno, které 
jste vytvořili vy. Neexistuje 
vynálezce jménem 
Metatron. Tyto údaje o 
prostorové geometrii jsou 
velmi staré, nejsou žádné 
záznamy o tom, kdy byly 
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před mnoha miliardami let poprvé vykresleny. 

Q – Zemětřesení v Madridu 1811-1812? 

A – Karen, tato zemětřesení byla způsobena tektonickými úpravami, ne vlivem meteoritu. Každý, kdo žije blízko 
vulkánu a v oblastech tektonických limitů, bude někdy podléhat přírodním událostem.  

 

 

Q – Kdo je nad prezidentem USA? 

A – Vaše elitářská politika je nesmírně bizarní. Dokonce i lidé, kteří znají fakta o korupci, otevřeně nepřijímají 
žádnou silnou iniciativu ke změně průběhu svého osudu. Vaše elity mají v úmyslu vyměnit loutky, aby si lidé 
mysleli, že osud se může změnit, ale vše bude ve stejných rukou jako dříve. Zkorumpovaní nohsledi mají v 
úmyslu utéct s množstvím nezákonně "sebraných" prostředků a budoucí bývalý prezident ví, že bude žít jako 
nabob po zbytek života. Po konci mandátu se mu ulevilo a nezajímá ho, co přijde, protože budoucnost vlády 
nikdy nebyla v jeho rukou. Jediný způsob, jak se zbavit svých elitářů, je zničit je v zárodku. Hýbe se to rychle. 
Myslím, že jsem se vyjádřil jasně bez jmen. 

Q – Význam jmen? 

A – Osobní jména jsou náhodný výběr rodičů a nemají vztah k ničemu dalšímu. Nemají žádný vztah ke stejným 
jménům ani k volbě před narozením. 

Q – Jak mohou dobrovolníci pomoci?  

A – To, že jste dobrovolník, neznamená, že si přejete katastrofu, kdy byste mohli být užiteční. Myslím si, že 
dobrovolnictví znamená být připraven pomoci přivést k životu změny nezbytné k integraci vaší společnosti do 
nové reality. Bez ohledu na náboženství, jazyk, příslušnost k jedné nebo jiné etnické skupině představuje tato 
skupina lidí jedinou rasu planety Země, kde jsou všichni bratři a sestry a jsou spojeni společným úsilím. Čas je 
velmi relativní pojem. Kdybych oznámil, že budete od zítřka aktivní, bylo by to pro vás velmi znepokojující a 
narušilo by to celou posloupnost práce. Nezaměřujte se na čas, zaměřte se na to, být součástí nového vědomí. 
Pokud budete vyzván, když už budete mít 90 let, budete na vozíku, budete znovu jako ve 20. Vše jde mnohem  
lépe, než si představujete. 

Q – Pozemská vesmírná letka? 

A – Navzdory skutečnosti, že se vašim elitám podařilo v některých oblastech dosáhnout určitého pokroku, s 
pomocí rad reptiliánských vědců, je stále nemožné překročit Van Allenovo energetické pole a přežít bez použití 
ochranného silového pole. Silová pole jsou vytvářena kvantově a k této technologii máte stále příliš daleko. 
Reptiliánští vědci ví, jak daleko zajít, aby neměli potíže s CG. Od nich pomoc nečekejte. Neexistuje Solar Warden 
Space Command, natož pak na Zemi vyráběné interstelární lodě. Ve vesmíru jsou pouze vesmírné stanice,  
jejichž počet neustále roste, a odpad armád vašich elit. Existují nějaké pověsti, že vaše elity mají v úmyslu 
vyvinout projekty takových lodí v koloniích na Marsu, protože kolem Marsu není žádné energetické pole, jako je 
Van Allen, který zabraňuje odletům z planety. 

Q – Kolonie Mars? 

A – Rusko a Čína se této dohody neúčastní, účastní se pouze skupiny pečlivě vybrané elitami. Dělníci v důležitých 
oblastech z jiných etnických skupin, tam byli přesunuti s „jednosměrnou letenkou“ a byli před sterilizováni, aby 
se nemohli rozmnožovat. Podle údajů poskytnutých Chithokami se počet lidí, kteří tam žijí a pracují, blíží 30 000 
osob. Zemědělství a chov zvířat přispívají k atmosférické rovnováze a udržují v regionech deštivé období. Po 
krátké době adaptace, může atmosféru Marsu kdokoliv volně dýchat. Vztahy s reptiliány jsou dobré. Ve městech 
existují oblasti upravené pro lidskou populaci a oddělené oblasti pro reptiliány, volný pohyb pro všechny. Místo 
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peněz mají kredity. Elity mají luxusní zázemí ve vlastních čtvrtích, vše dobře naplánované a provedené. Určitě se 
toto místo stane oficiální adresou vašich elit, takže se tam všichni přesunou, jak bylo naplánováno.  

Q – Kontakt s CG? 

A – Jak vaši filozofové říkají "trpělivost je ctnost." Pokud nyní nerozumíte postupu komunity Galactica, jednoho 
dne určitě pochopíte. Kolonie bude muset mít správnou rovnováhu, aby došlo k otevřenému kontaktu a dosáhl 
se očekávaný výsledek tohoto typu interakce. 

Q – Sny o krásných městech? 

A – V těchto časech můžete hodně vidět v podobě intuice. Možná můžete vnímat post/pohlednici z integrace 
ras, které se nově stali koloniemi spojenými s CG. Mnoho ras přijde pomoci s technikami a procedurami pro 
rozvoj a rovnováhu komunit a přírody. Konečně bude zahájena klidná fáze koexistence. 

Q – Služby za peníze? 

A – Žijete a přežíváte na planetě Zemi, takže musíte platit, abyste žili, jedli, pili, komunikovali a medikovali. V 
tomto případě nechat si zaplatit je důsledek systému, takže otázka je zodpovězena. 

Q – Záchrana havarovaných ET? 

A – Proces odstraňování stroje nebo zařízení je odlišný, stěny, podlahy a stropy jsou posunem porušeny. Živé 
tělo je jiné, detekce stroje nebo zařízení je prováděna prostřednictvím molekulárního složení, živá bytost je 
detekována jejich individuální frekvencí. Pokud jsou v zajetí, jsou umístěni v místech pod silnými 
elektromagnetickými poli, aby se zabránilo sledování. Pokud jsou mrtví, jejich frekvence přestanou existovat, a 
proto již nemohou být sledovatelné. 

Q – Lokální rozložení adeptů na úroveň 1? 

A – Když jsem se o těchto číslech zmínil před 5 lety, „úroveň 0+ a úroveň 1“ činila 10,15% světové populace, v té 
době se distribuce pohybovala v procentech popsaných v tomto časovém období. Nyní s číslem již kolem 34,8% 
se tyto podíly se významně změnily, v současné době je 35% rozděleno na 41% pro Ameriku a Evropu a 59% pro 
zbytek etnických skupin na planetě. Mnoho etnických skupin, které byly uvězněny v náboženských regionech, 
dnes již vstoupili do většího stavu globální svědomí. 

147 (2016) 

Přátelé, omlouvám se za přerušení odpovědí na vaše otázky. Pomáhali jsme Arkturiánům změnit celou základnu 
s 12 000 osobami mezi Austrálií a Antarktidou. Tektonická zóna u Austrálie se stává velmi nestabilní a kulminuje 
stres tektonické poruchy sopky, kterou jste nazvali Mount Erebus. 

Q – Paralelní vesmíry, dimenze? 

A – Jednoduše, paralelní vesmíry jsou jako jezera různých velikostí umístěná na stejné úrovni roviny třetí 
dimenze (všechny 3D vesmíry jsou), oddělená od sebe malou sítí kanálů (černé díry). Propojují vše tak, aby 
úroveň od nejmenšího po největší zůstala vyrovnaná. Stejný koncept funguje stejně pro čtvrtou dimenzi a její 
dílčí úrovně. Pokud jde o úroveň hustoty hmoty, která se nachází ve třetí a čtvrté dimenzi, třetí je úroveň 
základní fyzikální hmoty s kvantovými nuancemi mezi jejími stupni. Čtvrtá dimenze je čistá kvantová hmota na 
všech podúrovních. Jak vidíte, kvantová hmota může emulovat jakoukoliv jinou základní hmotu třetí dimenze. To 
znamená, že můžete prožívat prostředí nebo vjemy identické s těmi, které vaše smysly vnímají ve třetí dimenzi, 
pokud je událost naprogramována, aby byla taková. Vím, že je to bizarní pochopit, ale je to jako jeden z vašich 
nejvyspělejších programů, které mají schopnost vytvářet další více jednodušší. 

Q – Časová osa vývoje civilizace? 
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A – V prvních letech bude postupné přizpůsobování se nové technologické realitě, která by mohla vytvořit nový 
sociální status. V prvních desetiletích bude třeba udělat mnoho. Úvěrové a dluhové systémy by se měly v 
průběhu desetiletí nadále zlepšovat. V některých oblastech bude zapotřebí kvalifikovaných odborníků, jinde 
méně kvalifikovaných. Všichni budou mít svůj význam v procesu nové sociální formace. Samozřejmě budou i ti, 
kteří budou spravedlivě mít více kreditů než jiní, aby nikdo na planetě nemohl zneužívat zajištění svých 
základních potřeb a slušného života. Se sociálním rozvojem, adekvátním přístupem k informacím a odborným 
vzděláváním bude postupně méně kvalifikovaná pracovní síla nahrazena bio-mechanickými jednotkami v 
zemědělských oblastech, těžbě a obecné údržbě a úklidových službách. Odtud se začnete blížit druhé úrovni. 

Q – Návštěva Mantuku rasou úrovně 10? 

A – Úrovně devět a deset jsou bytosti oddané rovnováze a vytváření nových hvězdných systémů. Interakce mezi 
vesmíry, mimo dalších funkcí mimo náš dosah. Nenavštěvují planety, vytvářejí je. Úroveň osm jako Krulians jsou 
s námi interaktivnější. Od úrovně nula až po úroveň osm mohou hovořit o tématech souvisejících s tím, co dělají, 
ale nebudou diskutovat o konceptech, které nejsou v souladu s aktivací mozku partnera. Nemusíte jim nic říkat, 
vědí přesně, o čem přemýšlíte, a o všech pochybnostech spojených s vaší specifickou aktivací mozku. Vždy vám 
poskytnou duševní reakci, která bude odpovídat vašim očekáváním. 

Q – Vliv planetárních změn na chování lidí? 

A – Jakákoliv fyzická modifikace na planetě nebo v související sluneční soustavě, mění referenční bod ve 
frekvenčním rytmu mozku těch, kteří jsou těmto změnám vystaveni. Tato reorganizace planety, která bude 
zachována pro příští tisíciletí, slouží jako aktivátor pro ty, kteří se dostali do stavu marasmu podmíněného 
každodenním životem dřívějšího období. Stále více lidí se probouzí do nových realit a pochybuji, že jste si 
nevšimli, že v posledních letech společnost začíná reagovat jako nikdy předtím. Dobré znamení. 

Q – Zdroj rentgenového záření dopadajícího na Zemi? 

A – Rentgenový zdroj, jak ho nazýváte, byl spuštěn vojenskými pokusy vaší vlastní vlády, když nechali explodovat 
atomové artefakty v oblasti pásů Van Allen, aby se je pokusili částečně rozptýlit. Jak dobře vědí, způsobilo to více 
škody než užitku, začleněním radioaktivní úrovně do pásu. Je to jen "záhadné", protože nemohou zveřejnit svoji 
velkou stupiditu před veřejností. To je jeden z důvodů, proč má každý atomový materiál zakázáno opustit 
atmosféru planety. Pokud v tom budou pokračovat, bude vše ničeno plejádskými sondami.  

Q – 34%? 

A – Většina z 34% se skládá z úrovně 0+. Z přibližně 2,5 miliardy lidí je již ± 500 milionů na úrovni 1. 

Q – Význam fráze "Lei No Lor"?  
A – Žádný význam. 

Q – Ochrana před genocidou? 

A – Žádáte o to kvůli nedostatku informací. Bylo učiněno mnoho, aniž byste o tom věděli. Čelili jste mnoha 
pokusům o regionální vylidňování ze strany vašich elit. Mnohem více již bylo provedeno, než si představujete.  
Nyní se čeká na účinnější a přímější zásah, pokud to bude CG považovat za vhodné. 

Q – Hexagon na Saturnu mění barvu? 

A – Hexagon je oblast chráněná silovým polem, v závislosti na atmosférických podmínkách plyny reagují v 
kontaktu s energií a absorbují některá spektra složení slunečního světla, což způsobuje odraz různých barev. 
Dalším faktorem je, že Saturn prochází určitými meteorologickými obdobími, stejně jako vaše planeta a vytváří 
boreální barevná spektra v závislosti na ročním období Saturnu. 

Q – Jak se množí vesmírné stanice (ISS apod.)? 
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A – Nemohu zacházet do detailů ze zřejmých důvodů, ale je tu vaše mezinárodní vesmírná stanice (ISS), číňané 
nyní staví, a druhá vojenská je stále v provozu, ale neobsahuje jaderné zbraně. Používá se pouze pro sledování a 
pozorování kamerami a lasery. 

Q – Umí vyšší bytosti lhát? 

A – Termín “lež” nebo “nepravda” je používán vámi pejorativně. Když řeknete dítěti, že čáp přináší děti, je to lež 
pro nepřipravený mozek, aby pochopil vědecké vysvětlení. Když dítě vyroste, pochopí přesně, proč jste vyprávěl 
příběh čápa. Lež, která přinese prospěch, nebo oklame někoho jiného, je úskokem těch, kteří nemají odpovědi, 
nebo vědí, že by došlo k trapné situaci. Lež se stává slabinou charakteru osoby, která ji používá. Pokud jde o 
mne, nemusím o ničem lhát, spíše mohu vynechat odpovědi, které nejsou vhodné pro současnou situaci, nebo 
které mohou jít proti pravidlům chování stanoveným CG. 

Q – Aura tvých přátel na Zemi? 

A – Neanalyzujeme aury, jak si představujete, aura je osobní. Když komunikujeme přímo s člověkem, můžeme 
tuto auru a to, co nám předává, vnímat. Můžete si všimnout, že mnozí z vás nacházejí body rovnováhy, mnozí 
jsou stále egocentričtí, jiní jsou důležitější, jiní jsou inteligentnější, ale obecně vykazujete stále větší zralost pro 
stabilní vztah s jinými kulturami vesmíru. 

Q – Nibiru? 

A – Systém Nibiru prochází kolem Neptunu. Jeho průchod byl naplánován na dobu, kdy je vaše planeta 
protikladná Slunci, takže to pro vás bude mít velmi malý vliv. Mrak kosmické energie nemá nic společného se 
systémem Nibiru, tento oblak je ohromný a zahrnuje několik solárních systémů této oblasti galaxie, takže musí 
projít bez velkého narušování, protože frekvence vašeho systémového rytmu je v konečných úpravách Kruliany. 

Q – Antarktida? 

A – Vaše vládnoucí třídy trvají na pokusu o dohodu se zástupci komunity Galactica na základně v Antarktidě. 
Žádný z nich nebyl zatím vpuštěn na základnu, ale navázali kontakt při odevzdávání zcizeného materiálu. 
Zástupci CG jsou na hony vzdáleni od  jakéhokoliv špatně zamýšleného pokusu o dohodu, která by pomohla 
udržet moc této vládnoucí třídy. Skončí opuštěním planety, kterou zanechají ve strašných fyzických a lidských 
podmínkách. Posledním pokusem bylo získat stejný druh obranné technologie, o které se domnívají, že ji "druhá 
strana" přijala. Pokud byla v tomto směru uzavřena nějaká dohoda, nebude projednána s nikým dalším na této 
planetě. Pravidla uložená CG jsou stále jasnější. Pokud se vládnoucí třída rozhodne „podkopat“ planetu, a uchýlit 
se do kolonie na Marsu, jak bylo zamýšleno, byli již poučeni, že v tomto případě budou vydáni zpět na Zemi 
k soudu. Regionální správní rada již tuto věc posoudila a stanovila pokyny, které mají být přijaty. Vaše elity se 
dostávají do pasti. Z toho důvodu se pokouší o různé dohody, které jim nepřinesou žádné praktické výsledky. 

148 (2017) 

Dobrý den, moji přátelé! Pozorovali jsme oslavy na konci roku. Během 24 hodin průchodu bylo v sekvenci vidět 
mnoho světel a dobrých vibrací. Velmi zajímavé jako vždy. 

- Některé lodě z naší flotily zde nebyly, včetně mé, ale věřím, že máme zajímavé zprávy.  

- Byli jsme na Marsu. Je zde stará těžební základna, která byla po celá léta ve vlastnictví konsorcia 
Camelopardalis, kterou kdysi používali Chitokové a kterou Mantuk před měsícem převzal po oficiální inauguraci. 
Modernizovali jsme zařízení o velikosti několika mil a využití stávajících zařízení pro výrobu a údržbu. Práce ještě 
není dokončena, ale teď se jen přizpůsobuje a dokončuje. Bude to druhá oficiální instalace Mantuk ve vaší 
sluneční soustavě, první je vědecká stanice Pluto. 

- Tato základna pohodlně pojme až 5 000 lidí. Bude to výborné místo pro setkávání lodí flotily a umožní 
nepřetržité pozorování vývoje "jiných kolonií" instalovaných na planetě. Máme oficiální instalační povolení 
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poskytnuté regionální CG, ale nebudeme instalovat žádný typ kolonizace, budeme pouze neustále udržovat 
základnu. Věřím, že je to dobré a definitivní sblížení Mantuk s přáteli na Zemi. 

Q – Kvantové částice? 

A – Nebudete schopni "měřit" kvantové částice svými vědeckými metodami, protože nejsou částicemi, ale 
energií v pátém stavu hmoty. Tato energie může mechanicky měnit chování jiných "ne-kvantových atomových 
částic". Protože to je energie, může jednat jako by byla naprogramována, nebo být “ovlivňována” emanacemi 
energie mozku komunikovat s fyzickou hmotou tak, že může diktovat chování částice podle kontextu v daném 
okamžiku. Kontext "kvantového počítače", který se snažíte vyvíjet, pracuje s některými zajímavými teoriemi, ale 
je to, jako byste použili parní válec k odstranění šťávy z pomeranče, který se při skutečném kvantovém 
programování vymačká sám.   

Q – Velikost mozku? 

A – Neexistuje žádný indikátor inteligence založený na vztahu k velikosti mozku. Chitok má mozek 20krát menší 
než váš, ale IQ nejméně dvakrát vyšší. Co dělá mozek více funkční, je menší nebo větší aktivace. V případě 
Downů je aktivace postupná a bez vnějších zásahů, pouze s rozvojem, který mohou absorbovat z generace na 
generaci. Je to humanoidní rasa, která je udržována v naprosto přirozeném vývoji. 

Q – Nebezpečí elektromagnetické radiace? 

A – Mozek jakékoli živé bytosti (včetně hmyzu) má "vestavěný" systém sběrnic frekvencí. To znamená, že 
zabraňuje jakékoli škodlivé frekvenci přiblížit se ke kvantové vibraci, kde by byla funkční. Frekvence, které 
vyzařují vaše spotřebiče, věže, atd., nereagují přímo s mozkem, ale pokud jsou emitovány ve velkém výkonu, 
mohou způsobit vibrační změny na buněčné úrovni, stejně jako mikrovlnná trouba, kterou používáte k ohřevu 
potravin. Telepatické schopnosti jsou založeny na jiných typech energie již v oblasti kvantové fyziky a tato 
energie je zcela imunní vůči vnějším elektromagnetickým vlivům. 

Q – Eutanásie? 

A – Vše závisí na místních podmínkách. Pokud máte k dispozici léčbu, bylo by naprosto nelogické přerušit život. 
Ale pokud léčba neexistuje, pak je ukončení utrpení interpretováno jako poslední opravný prostředek. Osoby, 
které podepíší povolení vypnout zařízení nebo ukončení, budou mít následky ve svých aurách podle skutečného 
záměru tohoto úkonu. Pokud je záměr sebevražedný, budou ovlivněny charakteristiky aury a při reinkarnaci 
půjdou tam, kde se frekvence zopakuje. Aura je automaticky kompatibilní (bez soudu, nebo soudců). Pokud víte, 
že utrpení této bytosti je zbytečné, protože uzdravení je nemožné, pak pomoc při fyzickém oddělení může být 
nezbytná a přijatelná. Dalším případem je smrt mozku. To znamená, že kvantová energie, která jej obývala, již 
zde není a přístroje budou i nadále udržovat obal. V tomto případě také neexistuje logika pro zachování tohoto 
procesu. 

Q – Mentální programování, standardní model a supersymetrie? 

A – To, co nazýváte "bosony a fermiony", jsou "mouka ze stejného sáčku". Některé jsou mouka, jiné prostor 
mezi částečky mouky. Oba dohromady vyplňují pytlík. Analýzou chování fyzických částic v časoprostoru se 
pokoušíte pochopit hmotu v pátém stavu, která nemá částice. Neexistuje žádný vztah symetrií, pokud můžete 
změnit interakci nesčetně milióny způsobů. Vše závisí na behaviorálním účinku hmoty pro požadovaný cíl. 

Q – Tabulka chemických prvků? 

A – Vaše tabulky berou v úvahu molekulární složení stabilních prvků, které existují v přírodním stavu, a jiné 
stabilizované v laboratořích, celkem 111 skutečně registrovaných, v našem případě máme 320 stabilních 
prostředků registrovaných stejným způsobem. Molekulární vzorce prvků, které jste zaregistrovali, jsou stejné v 
každé oblasti vesmíru, takže voda je voda má stejnou molekulární formulaci. 

Q – Nejmenší velikost úložiště informace?  
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A – Zapomeňte na velikost, hmotu a hmotnost, když mluvíte kvantově. Kolik váží nápad? Jaký je objem vášně? 
Jak změřit velikost vůle? Když si dokážete představit odpovědi na tyto otázky, začnete používat a rozumět 
kvantové energii. 

Q – Střety zájmů v CG? 

A – Myslíte ve vašich současných socioekonomických modelech. Když kultura dosáhne úrovně 1 a bude součástí 
regionální komunity Galactica, začne komunikovat se členy úrovně 1, nebo vyšší, tedy s dobrými lidmi. Rozdíl 
mezi shovívavostí a prací s potěšením pro dobro všech učiní velké korporace veřejnou službou ku prospěchu 
jedné, nebo tisíce ras bez rozdílu nebo zvýhodňování. Vím, že je těžké to pochopit, ale když pochopíte, že se 
cítíte dobře, jen když víte, že jiní, kteří jsou na vás závislí, jsou v pořádku, budete rozumět způsobu, jak rozvíjet 
společnost, která je spravedlivá. 

Q – Čtení myšlenek? 

A – Není toho moc co dodat. Jak jsem řekl dříve, jsme "rychlejší", než jste vy. Zatímco podáváte jídlo, my jsme již 
dojedli dezert. Když mozek zformuluje otázku, automaticky provede kontrolu této otázky před jejím odesláním 
do hlasivek, ale otázku zformuloval ještě předtím. Pokud se na vás díváme, víme, na co se budete ptát, než to 
vyslovíte. I když nemluvíte, je možné zjistit, o čem jste ochotni mluvit. To se však děje jen tehdy, když jsme tváří 
v tvář v přímém rozhovoru. Nemůžeme vědět, co si myslí člověk, který s námi konkrétně nemluví. 

Q – Konstanty a sekvence? 

A – V žádném z vesmírů neexistují žádné poměry expanze. Expanze závisí na potřebách více či méně přilehlých 
vesmírů, které udržují stálý vztah rovnováhy s naším. Řekněme, že není pevné pravidlo, ani aritmetické ani 
logaritmické. Je to poněkud náhodné, v závislosti na stabilitě a nestabilitě souvisejících vesmírů. Fibonacciho 
sekvence je velmi kompatibilní s celočíselnou geometrickou posloupností reprezentující prostorové orbitální 
rotační pohyby, které však ve skutečnosti neurčují koeficient expanze. 

Q – Zelené děti, Woolpit, Anglie, 12. Století? 

A – Nikdy jsem se nezmínil o rasách, které by žili v podzemí, spíše v oceánech. Ve vašich kontinentálních 
oblastech nejsou žádné podzemí. Tyto zelené děti, které zmiňujete, neodpovídají žádné rase, která zde byla v té 
době, takže nemohu posoudit pravdivost tohoto příběhu. Populace odlišného původu žijící zde na této planetě 
není větší než 5 milionů, to znamená, že v současném počtu obyvatelstva neznamená téměř nic. 

Q – Vibrace/signál/frekvence 8.12.2016? 

A – Jedná se o nastavení samotné planety, vrzání, která se odrážejí v geomagnetickém poli. Vaši vědci nikdy 
nebyli svědky 5% nárůstu tektonických oblastí, takže to bude záhada, dokud nedají fakta dohromady. 

Q – Smějete se? 

A – Úsměv je jedna ze známek komunikace s univerzálním významem: vyjadřuje radost, štěstí, náklonnost, 
laskavost, flirtování a posměch. Smích je jedna věc, úsměv je jiný. Ano, určitě se usmíváme. Váš úsměv, kdy 
ukazujete zuby, vychází z domorodého původu humanoidů. Ukázat zuby v úsměvu byla demonstrace zdravého 
věku pro reprodukci a jak se společensky prosadit. V rasách dále od domorodého původu se úsměv stává 
výrazem obličeje, aniž by bylo nutné ukazovat zuby. 

Přátelé, doufám, že po ukončení práce na Marsu tu budu častěji.  

149 (2017) 

Q – Co nového na Marsu? 

A – Důvodem, proč jsme odložili náš rozhovor, byly úpravy na základně a nové vybavení, které bylo přesunuto 
na Pluto. Strávil jsem nějaký čas v Mantuk, abych si zorganizoval osobní věci, a teď jsem se vrátil. 
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Q – Venuše, solární systém? 

A – Pokud jde o Venuši, CG spěchá s přípravou planety a jsou tam hodně zaneprázdněni. Zvýšení jasu je 
způsobeno tím, že Venuše napájí atmosféru novými plyny, aby připravila planetu na příjem zvířat a rostlin. K 
postupnému zvyšování jasu přispívá také postupné posouvání dráhy na novou orbitu pomocí gravitačních 
trakčních vln. 

Q – Nibiru? 

A – Nibiru pomalu prošel co nejvíce od Země. Je vlečen velmi pomalu, aby nevyvolával nerovnováhu ve vztahu 
k ostatní práci, kterou CG v současné době v systému dělá. Prochází a bude ještě v několika příštích měsících. 
Interakce planety nebude tak velká, jaká by byla, když přišel před lety do 
systému. 

Q – Póly? 

A – Protizávaží je již daleko, Země se potýká s novou pozicí. Vzhledem k 
její setrvačnosti se to může zpozdit, ale vše naznačuje, že letos bude 
rokem mnoha změn, klimatických, regionálních a sociálních. Pokud bude 
kulminase sociální rovnováhy vyžadovat zásah, může se v této době 
objevit kontakt. 

Q – Zvýšená míra sebevražd? 

A – V těchto časech nejistoty a vysoké konkurenceschopnosti je těžké získat místo na slunci, a to nejen mezi 
domorodci, ale po celé planetě. Tento postoj se zvyšuje v důsledku nejistoty tohoto problémového období. 
Nárůst sebevražd v Japonsku, Asii, na Středním východě, v Evropě a v Americe jako celku exponenciálně roste, 
globálně. Tento trend se projevuje i mezi živočišnými druhy. Ti zdůrazňují nepříznivé klimatické podmínky. 
Mnoho druhů preferuje kolektivní sebevraždu, protože ztratili migrační smysly svých předků.  

Q – Spolupráce s CG? 

A – Číňané nebo Rusové nemají žádnou preferenci CG. Prostě se rozhodli spolupracovat, aby zabránili 
současným ekonomickým silám zotročit všechny národy jako celek a sami rozhodovat o sociálním osudu planety. 
V závislosti na průběhu událostí budou mít možnost protiopatření, pokud se vládnoucí třídy pokusí o globální 
měnovou dominanci.  

Q – Maskování lodí, meditace? 

A – Ve skutečnosti vidění nebo nevidění létajících předmětů obvykle závisí na pozorování. Někteří jsou 
pozornější než jiní. Co se týče meditace, je to také záležitost praxe. Pokuste se lehnout a pokuste se postupně 
‚vypnout‘. Začněte relaxovat a zkuste přestat cítit nohy. Pak postupujte nahoru, dokud nepřestanete cítit celé 
tělo. Pokud budete odpočívat tímto způsobem, vaše mysl bude ponechána pouze jí, bez dalších detailů, které ji 
budou vyrušovat od soustředění. 

Q – Předávání energie? 

A – Efektivita pomoci nasměrováním vibračních energií závisí na vaší schopnosti transparentnosti / zprůtočnění. 
Čím více se člověku podaří energeticky vypnout, tím vodivější bude pro kosmické energie, jako anténa. Chcete-li 
zvýšit svou transparentnost, nejprve se uvolněte, zkuste své tělo vnímat co nejméně, v pohodlné pozici. Pak 
položte ruku na osobu, které chcete pomoc. Postupně to bude stále snazší. 

Q – Zařízení Brilliant Light Power? 

A – Vzpomínáte si, když jsem mluvil o systému získávání energie z vodíku, který jsme používali ve starých časech 
v Mantuk místo ropy? Tento starý systém opravdu funguje a mnoho z těchto jednotek bylo v jeskyních na 
Středním východě, odkud musely získat informace o principech, aby to takto vědecky označili. Musíte zjistit, zda 
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bude tento systém skutečně dostupný obyvatelstvu nebo zda již je pod kontrolou vaší 
dominantní ekonomické třídy. 

Q – Skinny Bob – 1974?  

A – Jde o Greys Mmo. Provádějí průzkumy v několika systémech a mají kolonie v mnoha 
hvězdných systémech. Jedna z těchto ras je ta, která spolupracuje s reptiliány, protože jsou 
vynikajícími mysliteli. V současné době není žádný greys vězněm vašich vlád; ve skutečnosti 
pracují společně v koloniích na Marsu. 

Q – Informace o Zemi v databázi CG? 

A – Všechny informace týkající se této kolonie budou k dispozici, včetně mých studií, které se k ní 
vztahují. Ale budete mít tolik zajímavých informací, že i po 100 letech neprojdete více než 0,001% databáze. 

Q – Týmová práce? 

A – Týmová práce přichází, když se objeví příležitost. Důležité je vytváření sítě jednotlivců, kteří sdílejí znalosti a 
snaží se harmonizovat ve společných cílech. Mnozí z vás prokazují tuto schopnost harmonizovat, jiní přizvukují, 
zatímco další hledají důvody k ospravedlnění vlastních pochybností. Tato skupina roste pomalu, ale stále, jak se 
očekávalo, což je velmi dobrá základna interakční skupiny při příležitosti přímého kontaktu. 

Q – Jak komunikuje CG s koloniemi? 

A – Všechny regionální CG pracují s otevřeným komunikačním kanálem. Mnoho podivných anomálií budete mít 
jednou šanci vidět, až začnete navštěvovat některé civilizace hmyzu. 

Q – Populace planety? 

A – Důvěřujte přírodě. Příroda se čas od času vyrovnává a nyní je jedno z těchto vyrovnávacích období. Věřte, že 
v souvislosti s tím nikdy nedosáhnete 10 miliard lidí. CG dokáže organizovat společnosti základními 
technologiemi, které jsou k dispozici. Planeta začne přibližně od 2,5 miliardy bytostí žijících v této kolonii na 
úrovni 1. 

Q – Černoši? 

A – Tato část galaxie byla diskvalifikovanou zónou, tisíce dalších oblastí stále ještě jsou. Reptiliáni zde na této 
planetě chtěli zřídit obytné základny, a proto přivedli černé domorodce k práci na stavbě těchto zařízení a péči o 
kozy. V těch dobách nad tím nebyla žádná kontrola. Když humanoidní kolonie, které zde byly vysazeny, ohlásily 
reptiliánské aktivity svým mentorům, proběhly bitvy o vyhnání reptiliánů z této planety. Od té doby různé 
etnické skupiny černých ras, které byly přivezeny z různých míst Siria, začaly svůj evoluční cyklus zde na této 
planetě jako všechny ostatní rasy, které zde zasadili konkrétní mentoři. 

Q – Potraviny? 

A – Neanalyzujeme všechny potraviny, které vyprodukujete, ale používejte svůj zdravý rozum u všeho, co jíte. 
Dnes mnoho lidí jí přímo z odpadků, aby zůstali naživu. Pokud použijete rozum, nic z toho, co můžete jíst 
průmyslově nezpracované, vám neublíží. Ne všechno průmyslově vyrovené je špatné, ale zkuste analyzovat 
přidané komponenty, abyste zjistili, zda obsahuje prvky, které je obtížné jednoduše identifikovat. Obvykle jsou 
to konkrétní chemické názvy, které není vhodné konzumovat. 

Q – Tektonické pohyby? 

A – Tektonické desky se pohybují, poruchy se objevují bez výjimky po celém světě. Poruchy na severní polokouli 
planety budou nejtěžší a Severní Amerika začne tato hnutí velmi brzy pociťovat. Osobně si nemyslím, že budou 
odpáleny konvenční výbušniny. Mnohé z těchto zařízení jsou již zaplaveny slanou vodou v důsledku působení 
specifických sond. Vaše armáda to ví, protože ztratila spojení s několika z nich. 
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Q – Elektrický proud? 

A – To, co nazýváte střídavý proud, není přímo škodlivé, i když způsobuje v mnoha zařízeních hluk, který může 
některé lidi dráždit, aniž by si to skutečně uvědomovaly. Používáme pouze stejnosměrný proud dodávaný 
konstantním rozdílem potenciálu. 

Q – Atcheologické výzkumy v Antarktidě? 

A – V Antarktidě je pohřbených mnoho starověkých měst. Mnoho z nich bude vidět, až se kontinent stane 
subtropickým. Vaše vlády mají společné podniky, aby využily některé zříceniny. Technologie nezískají, protože na 
těchto místech nelze nalézt nic vědecky relevantního. Mnoho archeologických artefaktů bylo od roku 1920 
odstraněno z Antarktidy německými, americkými, britskými, ruskými a australskými výpravami do starobylých 
pobřežních měst kontinentu, které byly pohřbeny pod ledem po posledním ladění osy planety. V současné době 
zkoumají jednu z pyramid postavenou ve starobylém městě civilizací Atlantidy. Tyto artefakty jistě skončí ve 
skladech, protože by podstatně změnily "již napsanou" historii. Od roku 1920 se veřejnosti neukázalo nic o všech 
objevech, které již byly vytvořeny. Jednoho dne budou sklady vašich elit a církevních pokladů otevřeny 
veřejnému poznání a příběh konečně přepsán. 

150  

Naše flotila se musela zúčastnit na realizaci několika základen, které, jak víte, jsou finalizovány na všech 
kontinentech planety. Zdá se, že CB měl také mnoho problémů a během tohoto období došlo k mnoha 
nesrovnalostem v datech, i nichž jsme mohli mluvit. Ale zdá se, že vše je opět normalizováno.  

Q – Ztracené město Biringan?  
https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0  

A – Jen legenda, v této a žádné jiné oblasti na této planetě nejsou žádná "multidimenzionální" města. Někdo 
dříve viděl velkou kosmickou loď a vytvořil tuto legendu, která trvala od generace, ke generaci. 

Q – Záznam vývoje a dimenze? 

A – Veškerý váš vývoj, ať už aurický, nebo vědecký, je zaznamenán přímo ve vašem vědomí, což je čtvrtá 
dimenze biomasy instalovaná ve vašem fyzickém těle třetí dimenze, která vám dává život. V závislosti na zátěži, 
kterou jste si nabrali, bude stav vývoje vždy k dispozici vaší duši. Při reinkarnaci bude do vašich genů vrácena 
vaše zátěž, jako zobrazení čtvrté dimenze ve třetí. Proto musí být genetické změny vytvořené ve třetí dimenzi 
nejprve kvantitativně zakotveny v parametrech čtvrté dimenze, aby se staly účinnými. Genetické modifikace 
vytvořené ve třetí dimenzi jsou bez tohoto základu pomíjivé a na konci vašeho přirozeného cyklu přestávají 
existovat a vracíte se do původního stavu. 

Q – Přesun pólů? 

A – Za prvé, fyzický posun pólů se vždy pohyboval ve vztahu k imaginární ose rotace planety. Skutečnost, že 
fyzická osa začala výraznější migraci, je způsobeno tím, že kůra má tendenci přemisťovat se vzhledem k 
magnetickým pólům jádra. Aby se zlepšila úroveň predikce těchto migrací, je třeba vzít v úvahu oblasti kůry, 
které obsahují  velké usazeniny kovových rud. Ty reagují přímo s geomagnetickým polem planety a to znamená 
stovky proměnných ovlivňující přemístění kůry. Podívejte se na migrační grafy magnetických pólů a ověřte 
korelaci s fyzikálními grafy přemístění pólů, odtud můžete získat přibližnou představu o trendu a načasování. 

Q – Slunce? 

A – Mnozí z vás si všimli změn na Slunci, jako je např. zvýšení svítivosti- bílé světlo. To je způsobeno zvýšením 
frekvence rytmu, protože systém přešel na novou úroveň. Světlo slunce představuje zdroj života v jemu 
příslušných planetárních systémech, a život v různých systémech se vyvíjí přizpůsobený příslušným úrovním 
svítivosti a slunečníhovyzařování. Krulians se snaží chránit kolonie v systémech proti náhodným účinkům jejich 
příslušných sluncí, které by mohly způsobit katastrofy a odlesňování v koloniích implantovaných na oběžných 

https://www.youtube.com/watch?v=2f5pVp9EYR0
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planetách. V případě tohoto systému je prioritou ochrany vaše planeta, protože je do této doby jediná 
kolonizovaná. Jako další je v systému Mars a v přípravné fázi Venuše, jejich práce roste. Taus nepotřebuje 
ochranu, ale budou se muset brzy přizpůsobit pevné dráze v systému. Obrázky obří síly silových polí používaných 
pro trakci planet, čištění toxických plynů a přípravu atmosféry v plném rozsahu av reálném čase můžete 
pozorovat na těchto snímcích z operace Venuše, které jste dostali ze svých pozorovacích družic. Monstrózní 
vybavení k velkým misím mají zejména Krulians, ale také Aldebarans a Arturians.  

Q – Oslava prvního kontaktu? 

A – Každá rasa má svůj způsob, jak vybrat slavnostní dny. V případě prvního kontaktu s meziplanetárními rasami 
mnoho kultur označilo tento den za „Den vzestoupení“. Většina z nich ho slaví jako „den, kdy se jejich 
společnosti podařilo zasloužit si přátelství a integraci. 

Q – Aktivace mozku a DNA? 

A – Vše spolu souvisí. Řetězová reakce. Úroveň frekvence laskavosti definuje úrovně společnosti, která bude 
obývat určitou planetu. Možnost aktivace mozku souvisí se úrovni frekvence média, což zase činí nezbytné 
genetické změny a přidává nové zvláštnosti do DNA těch, kteří se narodili v těchto prostředích. 

Q – Obojživelné rasy? 

A – Rasy obojživelných humanoidů se technologicky příliš nevyvíjely. Jedná se o velmi pozoruhodný vývojový 
segment, téměř elementární. Neinteragují velmi často, ani s Arkturiány.  Jsou to rasy, které zůstaly jako vaši 
současní domorodci, žijící v kmenech samy o sobě a nemají žádný zvláštní zájem na tom, aby se stýkaly s rasami 
na povrchu, které považují za agresivní a násilné. Používají běžné nástroje, jako jsou kopí, a mnoho artefaktů z 
bronzu a nerezové oceli z vraků. Pro výzdobu používají spoustu skleněných předmětů smíšených s mořskými 
objekty. Namísto technologie vyvinuli telepatický systém komunikace mezi nimi, s malým nebo žádným zvukem, 
se kterým mohou bez problémů mluvit. Obvykle žijí v přírodních jeskyních, které si přizpůsobují potřebnému 
pohodlí příslušníků kmene a některé jsou velmi krásnými místy. Zřídka onemocní, a když se to stane, příčinami 
jsou znečištění moří těžkými kovy, ozařováním a odpadem laskavě poskytovaným "lidmi na povrchu". 

Q – Praskliny na Marsu? 



229 
 

A – Velká prasklina na Marsu je výsledkem přírodní události. Když se Mars ochladil, objevila se prasklina. 
Částečně byla před mnoha miliony let zaplavena lávou. Kdyby nebylo vody v oceánech, zjistili byste, že zde jsou 
také velmi podobné jizvy způsobené samotnou povahou planety. 

Q – Zpoždění Space X? 

A – Já osobně nevěřím, že by riskovali peníze, aby se pokusili přepravit materiál, který by určitě nedosáhl svého 
cíle. Sondy mohou být detekovány, ale nemohou být zadrženy ničím, co by vaše armáda mohla mít. Je 
nepravděpodobné, že by se je pokoušeli oklamat. Většina z těchto sond je naprogramována Plejáďany a pracuje 
podle směrnic, které obsahuje jejich umělá inteligence. V rámci svých omezení se mohou rozhodnout, co mají 
dělat, aniž by musel někdo rozhodovat. Nejvíce logickou věcí na tomto incidentu je, že existoval nějaký technický 
problém, který potřeboval řešení. 

Q – Systém RRAPPIST 1? 

A – V okruhu 39 světelných let odtud je systém velmi podobný tomuto, který byl nedávno terraformován. Je to 
slabá hvězda, ale bude velmi aktivní několik miliard let. Tyto planety byly kolonizovány několika humanoidními 
rasami a některé planety jsou se společnostmi velmi podobnými vám, „shodou okolností“ se tam odtud 
přenášejí nulové a podúrovňové úrovně. Pouze planeta třetí orbity obsahuje civilizaci pocházející z Boötes 
Arkturus úrovně tři, kteří jsou mentory systému. 

Q – Co znamenají symboly? 

A –  Tisíce lodí nezávislých vědeckých výprav zde cirkuluje mnoho tisíc let, každá 
alespoň s jedním symbolem. Tyto symboly nejsou z žádné nové flotily, která 
planetu pravidelně návštěvuje. Je to podobné vašim odznakům, každý z nich je 
jiný a má mnoho paralelních verzí. Pokud by existovala nějaká data nebo 
regionální reference pro každý z nich, mohly by být identifikovatelné. 

Q – Vaše posádka? 

A – Ostatní členové posádky nemají žádný přijatelný důvod pro jakýkoli kontakt. Mně se to povedlo, protože 
jsem behaviorální vědec, čímž jsem to zdůvodnil. Jak jsem již zmínil dříve, jména by byla ztráta času, protože 
zvuk by byl napsán odlišně v každém z dialektů a jazyků (dokonce i mých). Naše posádka je konstantně 18 členů 
a občas dva další hosté v tréninku. Máme inženýra, dvě dívky lékařky a šest operátorů, kteří kontrolují vnější 
aktivity z Mantuku, dva greys z Renian jako navigátory, dva molekulární programátory z Boötes, nutriční 
koordinátorku ze Síria a pět operátorů sond z Plejád. Všichni mají základy ostatních pracovních míst v případě, že 
musí nahradit některého člena v nouzové situaci. Co mohu říci, je, že projevují velký zájem o sledování mých 
zpráv a dojmů o vývoji této skupiny, se kterou několik let spolupracuji. 

Q – Cestování zvětšováním prostoru mezi atomy? 

A – To je poněkud bizarní teorie. Atomy hmoty mají minimální vzdálenost pro udržení koeficientů molekul, což 
by mělo za následek rozpad molekul a jejich opětovné sestavení. Musela by to být obrovská molekula, aby 
k tomu došlo. Představte si loď se všemi různými materiály, ze kterých je složena, a biologický materiál posádky 
... nemluvě o veškerém vnějším materiálu v prostoru, který by byl v interakci se stejným prostorem zabíraným 
procesem. Naši molekulární programátoři si tuto teorii jistě užijí. Portálový proces je mnohem efektivnější a 
funkčnější než teorie molekulárního rozpadu na této úrovni. Teleportační systém, ať už biologický, či nikoli, 
pracuje s teorií molekulárního transportu, na rozdíl od portálu může být nasměrován na element, jehož podpis 
byl do systému přenesen dříve. Na závěr mohu říci, že žádná známá rasa nevyužívá a nikdy nepomyslela na 
použití této podivné teorie. 

Q – Kmotři Země? 

A – Starověký koncept rasy, která byla zaseta, skončí při přechodu na úroveň 1. Když je Země přijata do 
Galaktického společenství, všech 87 ras tvořících tuto regionální jednotku bude vaším mentorem. Ochotní 
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pomáhat společnosti této nové partnerské planety v dalším rozvojovém kroku. V této nové etapě zapomeňte na 
hranice, zapomeňte na etnika, bez výjimky se s každým zachází jako s obyvatelem planety Země bez rozdílu. 
Mnohé komplikovanější etnické skupiny budou samozřejmě mít mnoho skvělých nevlastních matek, které se 
snaží o tuto integraci. I proto, že mezi mnoha původními rasami již existuje velký mix a situace je zcela jiná. 
Cílem pro všechny rasy obyvatelů Země je rovnost práv a příležitostí.  

151 (2017) 

 

Dobrý den, přátelé! Vím, že mi trvalo docela dlouho, než s vámi mohu povídat. Byl jsem s CB několikrát, také v 
uplynulých měsících prošel problémovým obdobím. Mnoho se děje jinak, mnohem víc, než si dokážete 
představit. Rada Mantuk učinila velké rozhodnutí a schválila nasazení pilotní kolonie na planetě Mars. To 
znamená, že Mars bude kosmopolitní místo ve vaší sluneční soustavě. Převedli jsme spoustu vybavení a 
instalovali velkou infrastrukturu pro lidi a lodě na místě, které mohu později zveřejnit. Pracuje zde přibližně 500 
dobrovolníků Mantuk a očekává se, že v těchto dnech bude převezeno dalších 1 500 dobrovolníků. Tato zpráva 
byla zvláště slavena naší posádkou, která bude trvale přidělena k místní flotile, založené na naší nové první 
kolonii mimo naší galaxie. Skvělá zpráva je, že budeme oficiálně sousedy a po otevření oficiálních kontaktů mezi 
vaší planetou a CG budeme schopni být v neustálém kontaktu. S tímto přístupem našich civilizací se budeme 
moci aktivněji podílet na implementaci technologií pro tuto novou kolonii úrovně 1. 
- Vaše vlády a vaše elity jsou pod velkým tlakem a zdá se, že se přizpůsobují různým požadavkům rady regionální 
CG, jinak k tomu budou donuceni a Plejáďané a Arkturiáni použijí drastičtější opatření. 
- Bylo schváleno zavedení dopravního portálu v Antarktidě, čímž se planeta připavuje mít svůj vlastní portál pro 
transport lodí a zboží. V budoucnu by mohly být schváleny menší regionální portály, aby se usnadnil oběh zboží. 
Dějí se změny a postupně budou přijaty jednotlivými etniky.  

Q – Modré bytosti? 

A – Úrovně, o kterých jsem se zmínil, jsou jako vrstvy vaší atmosféry. Čím výše, tím vzácnější plyny. Neexistují 
žádné dokonale definované úrovně jako hranice, existuje kvantová hustota hustšího prostředí v prvních vrstvách 
a více fluidní ve vyšších vrstvách. To, co vidí meditující ze 3. dimenze je často zmatené, mezi těmito vrstvami se 
objevuje ozvěna událostí a myšlenek. Přímé kontakty s konkrétními lidmi i v nejbližší vrstvě této čtvrté zóny jsou 
extrémně vzácné, protože dva komunikační body by musely být naladěny ve stejném časovém intervalu, což je 
vzácný výskyt. Z úrovně 8 existují možnosti komunikace s Modrými Bytostmi, ale tyto kontakty nemají skutečný 
praktický smysl, protože mezi oběma dimenzemi neexistuje žádná skutečná interakce. 

Q – Dlouhověkost? 

A – Dlouhověkost je volba. Chcete –li z nostalgie udržovat staré jizvy, můžete žít 500 let bez problémů. Mezi 
radami CG existují staří vůdcové do 600 let, kteří se rozhodli zůstat, protože jsou velmi dobře známí a zbytečně 
by ztratili spoustu času, pokud by začínali znovu od dětí.  

Q – Cochno stone? 

http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/  

A – Tyto skalní kresby byly vytvořeny vašimi starověkými civilizacemi. Představují chronologický záznam tehdy 
přístupnými prostředky. Pohyby viditelných nebeských těles vaší planety. Mnoho z těchto schémat bylo 
vyrobeno jejich učenci v různých časech, některé znamenaly desetiletí pracného pozorování. 

Q – Setkání s ET? 

A – Identifikační, analytické a pozorovací sondy lze vidět různými způsoby, záleží pouze na momentální citlivosti 
pozorovatele. Někdy, ve specifických případech, podle zkušeností některých vybraných, můžete pozorovat různé 
humanoidní formy, v závislosti na vaší úrovni vnímání. Obvykle používají techniky neviditelnosti. Někteří z vás 

http://alien-ufo-sightings.com/2017/03/cochno-stone-massive-5000-year-old-cosmic-map/
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mohou tyto humanoidy pociťovat, i když jsou téměř nepostřehnutelní, časem je lze vidět čím dál jasněji, pokud 
nemáte strach nebo velkou úzkost. Někdy se používají interaktivní holografy, které se mohou dotknout prostředí 
a vnímat prostředí, jako by to byl operátor osobně. Tyto holografy jsou tvořeny reagujícími  molekulami, a proto 
je složkou hmota ze čtvrté dimenze. 

Q – Energie? 

A – Máme jednotky jako ty, které zde nazýváte baterie. Skládají se z kvantově programovaných materiálů a 
automaticky se dobíjejí a mají téměř neomezenou životnost. Je jich několik, ale jedna z menších by stačila 
nakrmit blok domů jako ty, které tu máte. Tyto jednotky jsou zdarma a kdokoli může požádat o tolik, kolik 
potřebuje. V Mantuk se rozhodli pro ovzduší neznečisťující vysokonapěťový přenos frekvencí. 

Q – Antarktida a artefakty? 

A – Vaše vlády ukořistily mnoho artefaktů starověkých civilizací, které na tomto kontinentu žily. Nemáme 
záznamy o mimozemských tělech, která by vyzvedli. Na mnoha místech jsou pod ledem těla zmrzlých 
humanoidů, ale všichni patřili k starověkým místním kmenům, včetně zvířat té doby. 

Q – Mají dobrovolníci nějaké anomálie? 

A – Jste dost dobře známi, žádná překvapení. Skenování odhaluje úrovně aktivní inteligence, specifické složení 
DNA a stupeň emocionálního chování, mezi některými jinými periferními položkami. 

Q – Malá doba ledová a orbita Země? 

A – Orbitální zkreslení způsobují spíše interakce mezi planetami systému. Tyto interakce jsou malé a nezpůsobují 
katastrofické účinky. Rozdíly ve spinech také představují gyroskopický inerciální (setrvačnost)energetický faktor, 
který tyto účinky minimalizuje. Může dojít k mírnému poklesu teploty, ale nic drastického jako doba ledová. 

Q – Zalesnění tajgy po dávné válce? 

A – To je viditelný příklad, ale nemáte tušení o množství práce, která několikrát udržela planetu. Mnohokrát se 
zalesňovalo, stejně jako v Antarktidě. Existují zařízení, která mohou pracovat bez povšimnutí, obnovit půdu s 
vyváženou re-mineralizací pro region a zasít druhy, které jsou nejvhodnější v tomto regionu. Nedochází k ke  
generování čar, kde není vegetace. Odorníky na obnovy velkých ploch jsou Orion Taags. Žádná atomová válka 
neměla vliv na posledních několik tisíc let na planetě. 

 
 
Q – Sarkofág v Kemerovo - Sibiř? 

A – Na této planetě se vyvíjelo několik civilizací. V regionech, kde 
je dnes Rusko, žily kolonie plejádského původu. Velké skalní stěny 
obklopovaly města, aby zabránily vstupu velkých plazů, kteří byli 
pravidelně loveni reptiloidními rasami. Tito lidé pohřbení s 
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aktivním kvantovým fluidem byli důležití a oblíbení a jejich uchování bylo darem od mentorů, aby ztělesněný 
obraz mohl trvat věky. Někteří zůstanou pohřbeni v této oblasti. 

Q – UFO a nacisti? 

A – Jak jsem se zmínil dříve, němcům pomohli vyvinout některé technologie supravodivosti, antigravitačních 
technik atd., ale když zjistili agresivní použití těchto technologií, zastavili spolupráci. Plejádské sondy 
monitorovaly a zaznamenávaly celý konflikt, ale neměly povolený přímý zásah. 

Q – Potkal jsi ostatní dobrovolníky? 

A – Ano, znám nějaké z dálky, vzdáleně. Jediný, se kterým dnes spolupracuji, je CB, což znamená, že 
nekomunikuji přímo s nikým jiným na této planetě. A ani s ním se někdy nevidím. Lidé, kteří CB pomáhají při 
koordinaci zájemců o naše rozhovory, jsou obvykle více ověřeni a sledováni než většina ostatních. 

Q – Venuše? 

A – Nebojte se o Venuši. V průběhu ochlazování a stabilizace obyvatelné kůry a přeměny její atmosféry, vyvážení 
objemů vody atd. bude značně pozměněna. Venuši bude trvat nejméně jedno století, než bude mít 
implantované své první kolonie zvířat, rostlin a humanoidů. Venuše bude humanoidní planetou, její gravitace a 
teplota bude vyvážena s atmosférickou hustotou a její rotace v žádném případě nebude mít vliv na místní 
obyvatele. 

Q – Atoniané 

A – Atoniané z Andromedy a některé kolonie Orionu darovali genetický materiál Atlantidě a některým 
egyptským sub-etnikům. Tento materiál byl upraven v několika anatomických aspektech, aby se mohli podobat 
ostatním národnostem, které zde žijí. Potomci kultur jako Lemurie, Atlantida, Saxas, Egypťané, Kavkazanése 
časem smísili a vytvořili několik jiných regionálních etnik. Původní Atoniané oblékali roucha a v té době byli 
úrovně 3 a 4. Jsou elegantní, 1,80 až 2,0 metry vysocí. Ženy jsou velmi ženské a jemné; Atoniané z Andromedy 
mají prodlouženou lebku, ale atonianská kolonie Orion má lebku ve vašich normách, jen o něco větší. Atonianské 
lodě z Orionu obvykle obíhají kolem, ale bez podrobností o tom, co dělají.  

Q – Obývají slunce modré bytosti? 

A – Ne, to by odmítli i vaši démoni.  

Q – Artefakt v Grónsku?  

A – Zajímavý obrázek, ale nemám o tom záznam. Může to být i 
fotomontáž.  

„Když se něčeho dotkneme, zanecháme otisky prstů. Když se 
dotkneme života lidí, zanecháme naši identitu. Život je dobrý, když 
jste šťastní. Ale život je mnohem lepší, když jsou jiní šťastní díky 
vám. Nic v přírodě nežije samo pro sebe. Řeky nepijí vlastní vodu, 
stromy nejí své ovoce. Slunce nesvítí samo pro sebe a květiny nešíří 
svou vůni pro sebe. Život pro druhé je pravidlem přírody. Všichni 
jsme se narodili, abychom si pomáhali bez ohledu na obtížnost 
situace. “ 

152 (2017) 

Přátelé, naše oficiální kolonie na Marsu se stává velmi příjemným místem k životu. Jsem hrdý na technickou 
schopnost našich zaměstnanců za to, co udělali v tak krátkém čase. Kolonie reptilián-humanoid nás navštívila a 
nabídla spolupráci, která byla důsledně odmítnuta. Máme daleko vyšší účinnost našich extrémně moderních 
systémů než reptiliánské technologie. K naší spokojenosti nás znepokojují. 
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Q – Paprsky v oblacích? 

A – Tyto energetické paprsky jsou arkturiánské lodě, které provádějí regionální průzkum vrstev půdy, identifikaci 
obyvatelstva a populace zvířat v celé pobřežní oblasti do šířky přibližně 100 kilometrů. Pokud budete dávat 
pozor, budete moci pozorovat změny ve všech pobřežních zónách planety. Všimnete si změn, které již probíhají, 
zejména v půdě poblíž sopek, jako je Yellowstone, jihoevropský vulkanický systém, pacifický ohnivý kruh a 
centrální tektonická oblast Atlantiku. 

- Když se díváte na celou planetu jako na masu materiálu, tento materiál má setrvačnost, aby se přizpůsobil 
novým frekvenčním úrovním. Jsou nutné silnější pulzy, které tuto hmotu rozrušují, aby se provedly určité změny. 
Vše začíná v centrálním správci systému, což je Slunce. Dokud nebudou všichni členové systému ve správné 
frekvenci, narušuje to stabilitu Slunce jako celku, a to se odrazí zpět na úrovni podnětů potřebných pro změny.  
Stabilizace a přizpůsobení se této nové realitě je řízena centrálním sluncem a přirozeností každého orbitálního 
tělesa. S vaší planetou to není jinak, takže můžete zažít změny, na které jste nebyli zvyklí, protože se to skutečně 
děje poprvé. 

Q – Chand Baori- Abhaneri ? 

A – 743/5000 

Tento projekt byl dar vládci času "přáteli 
bohů". Šlo o chladící komoru. Dodané 
mrazicí destičky byly umístěny na 
každém sloupku vytvořeném na 
křižovatce schodů a tyto desky byly 
molekulárně naprogramovány tak, aby 
zachovaly teploty blízké nule. To 
způsobilo kaskádový efekt a udržovalo 
pokojovou teplotu mezi 20 a 25 stupni 
Celsia. Kromě toho, že přístroj má účinek 

klimatizace, udržoval suchý vzduch, který sloužil 
jako léčba pro ty, kteří měli respirační 
onemocnění, jako je tuberkulóza. Tyto termální 
talíře byly ukradeny v jiných časech a přestaly 
fungovat, protože ztratily kumulovaný efekt, který 
byl do nich naprogramován. 

 

 

Q – Síla mysli?   
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112  

A – Uvědomte si, že vše, co může mysl udělat prostřednictvím mozku, je manipulace s energií. Technická 
kapacita manipulace s energií se liší od jednotlivce k jednotlivci v závislosti na stupni aktivace každého mozku. Ti, 
kterým se podaří manipulovat s energií do té míry, že svými krajany dělají něco, co považují za abnormální, jsou 
buď výsledkem přirozené genetické anomálie, nebo jsou zrozením bytostí vyšších úrovní, které působí jako 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10794112
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činitelé vývoje. Skutečnost, vyklíčíte rostlinu rychleji, je výsledkem zachycení množství energie v kratším čase. 
S využitím otázky na zalesňování velkých ploch, kdybyste měli možnost vidět klíčivost stromů, vypadalo by to 
jako to, co nazýváte magií. Rostou a prospívají během několika hodin po setí. 

Q – Jsi nějak limitován v rozhovorech s námi? 

A – Moje interakce s CB bude trvat tak dlouho, dokud bude pro vás užitečná, nebo dokud nebude existovat 
všeobecnější interakce schválená CG. Já a moje posádka, stejně jako několik dalších vzdělávacích ras, které zde 
pracují, chceme, aby se tato interakce odehrála v co nejkratším čase, protože máme co dělat, abychom konečně 
normalizovali tuto sluneční soustavu. Z pohledu vnějšího pozorovatele se věci zrychlují více, než se očekávalo. 
Kontakt může proběhnout za vašeho života.  

Q – Autismus? 

A – Autismus je ve skutečnosti anomálií způsobenou těžkými kovy vpravenými do kojenců prostřednictvím 
pozměněných vakcín, léků nebo potravin. Protože tyto těžké kovy „vypínají“ některé náhodné oblasti 
koncentrace mozku, můžete si všimnout různých příznaků. Příznaky, které jste zmínili, jsou výsledkem 
koncentrace aktivity mozku bez vzruchů způsobených prostředím, jako u normálních lidí. Když ztratíte několik 
menších ohnisek, soustředíte se na úzké skupiny, což činí "autisty" specifičtějšími v některých funkcích. Pokud 
neexistuje žádné náhodné rozptylování, mocnost specifických koncentrací se značně násobí. 

Q – SETI, rádiový přenos?  
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/10/mysterious-flashes-could-alien-spacecraft-workharvard-
scientists/  

A – všechny rádiové přenosy jsou generovány někým nebo jedním z jejich strojů, nemusí to být žádný vědec, 
který by k tomuto závěru dospěl. Máme signální majáky, dopravní brány, zařízení pro dálkové ovládání, která 
komunikují s mezihvězdnými základnami a stovky ras mají vlastní signální kodéry. Každý se stará o svůj vlastní 
život v každodenním životě. Samozřejmě máme standardní vysílání, když chceme komunikovat s CG nebo s 
jakoukoliv jinou kosmickou lodí jakékoli jiné rasy. Všechny flotily, které obíhají prostřednictvím dopravních 
portálů, udržují otevřené kanály pro kompatibilní přenosy mezi nimi, ale také uchovávají své kódované systémy 
pro zpracování svých vlastních objektů. Tyto pulsy, které vaše systémy detekují náhodně, mohou být jakéhokoli 
z těchto původů, protože stačí, že Země prochází jedním z těchto řízených přenosů ve správný okamžik a čas. 

Q – Meditace s magnetem? 

A – Magnet nemusí být velký, stačí magnet, který drží půl kilogramu. Když ho položíte jižní stranou před kompas, 
natočí se k vám střelka na sever. Otočte se na magnetický jih, tím se vyrovnáte s magnetickými čarami planety 
stejným způsobem jako kompas. To pomáhá absorbovat a lépe koncentrovat energie. Není to magické zvýšení 
koncentrace. Musí existovat skutečná predispozice zájemců, aby tuto energii zaměřili na sebe nebo na ostatní. 

Q – Smrt Gagarina?    http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg  
A – Shodou okolností jsem to v té době sledoval, ale tento občan Jurij nebyl první. Na oběžné dráze byly stovky 
dalších lidí pouze v posledních milionech let. Řekněme však, že to byl první "úspěch" zaznamenaný touto 
současnou planetární civilizací, která dosáhla určité technologické zralosti za posledních 100 let. Ve skutečnosti 
se stalo, že Yuri se stal po svém únosu překážkou. Dva ruští astronauti zemřeli v předcházejících letech. Pokud by 
uspěli, byli by oznámeni se všemi pompami. V Juriho případě byl zachráněn Plejáďany a bezpečně držen na lodi, 
kterou si ani neuměl představit. Vrátil se na svou vlastní loď jen chvilku před bezpečným návratem. Raketa měla 
koncepční vady ve ventilech systému pro recyklaci kyslíku. Při nulové gravitaci byly nefunkční, a nebyla zjištěna 
nutnost je opravit, protože předchozí lodě se spálili v atmosféře. Jak Plejáďané zjistili, že by se to stalo již potřetí, 
převzali iniciativu sami a poté to oznámili CG. Toto vytvořilo trochu napětí s velitelem této flotily, ale skončilo to 
jako neuváženost. Protože byl Jurij svědkem všeho zcela při vědomí, stal se problémem, který skončil eliminací 
ještě před událostí, která byla veřejně oznámena. 

Q – Kolik je insektoidních ras, která napadla vámi chráněnou planetu? 

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/
http://z5.ifrm.com/30048/21/0/p1270509/Yuri.jpg


235 
 

A – Nevím, co myslíš kudlankou, ale je zde 38 insectoidních plemen, které jsou součástí našeho regionálního CG. 
Většina z nich je velmi kooperativní a integrovaná s komunitou a jsou na úrovni 1 až 4. Ti, kteří napadli tuto 
komunitu, jsou ze starých kolonií původem z ras z oblasti Gliese 876. Jsou technologicky na úrovni 1, ale mají 
velmi zvláštní pojetí práva a co je špatné. Pro ně je správné když je vždy po jejich.  

Q – Vidí všechna zvířata auru? 

A – Nevidí auru, pociťují frekvenci různými pachy, které způsobuje hlavně v čichových senzorech. Některá 
plemena zvířat však mohou pociťovat infračervené nebo jiné druhy energetických polí, jako jsou skvrny a jas. 
Mimo kočkovitých šelem má mnoho savců tuto kapacitu. Většina z nich obývá lesy a džungli. Několik druhů ryb, 
plazů a hmyzu má také stejnou schopnost. 

Q – Kolik myšlenkových vláken najednou zvládne úroveň 9? 

A – Tuto otázku pro tuto chvíli nepovažuji za velmi relevantní, ale pouhým srovnáním je to, jako by člověk mohl 
mluvit s 500 lidmi najednou o různých předmětech a zároveň obdivoval krásnou krajinu. 

Q –  Kdo vyrobil oblouky? https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ  

A – Tato označení jsou od Camelopardalis. Byl to kvadratický systém, který používali pro staré automatické 
detekční sondy, které jsou již po tisíciletí nepoužívané. Nic opravdu tajemného nebo zajímavého. Zastavili 
průzkum krátce poté, co se zde vyvinuly humanoidní kolonie. 

Q – Podmořská těžba a vulkanická činnost? 

A – Samozřejmě, pokud budete vrtat a prozkoumávat propustná místa, jako jsou například solné extrakty, 
skončíte uvolňováním plynů zachycených mezi těmito vrstvami a když je tlak vyšší než kapacita zařízení, plyn 
začne prosakovat různými místy, která se rozšiřují s přílivem vody. Tektonické poruchy jsou však mnohem hlubší 
než tyto povrchové vrstvy. Nebudou příčinou vulkanismu nebo ruptur. Ty způsobí přirozený střih těchto desek za 
velmi vysokých tlaků magmatické vrstvy, jak se to děje v tuto chvíli. 

Zůstávejte vědomí. 

153 (1.2018) 

Dobrý den, přátelé! Byl jsem několikrát v kontaktu s CB, ale neměli jsme čas mluvit o otázkách, na které jste se 
ptali, promiňte. CB také měl v tomto období hodně co dělat a nemohli jsme se zkoordinovat. Část mé flotily, 
která je nyní přidělena Marsu, byla vybrána, aby doprovázela vědeckou expedici, která se účastnila 
terraformingu jiné planety v systému TRAPPIST-1. Můj tým na takovém podniku podílel poprvé spolu 
s Arkturiány, Aldebarany a Camelopardalis. Cítili jsme vítr nové atmosféry a čerstvost nových oceánů. Když jsme 
se před pár dny vrátili na Mars, byla již planeta v procesu výsevu základní biologické infrastruktury, která se 
bude vyrovnávat a upravovat svou novou již nezávislou přírodu. Planeta prošla orbitální změnou do mírného 
pásma. Nyní se lesy a hmyz již začleňují do opylování nových rostlinných druhů, které jsou vhodně vybrány Taagy 
a Zigy. Proces terraformování planet navzdory tomu, že je již na velmi pokročilé úrovni technologie, vždy 
vyvolává pocity obdivu a způsobuje velký pocit pohody při každém narození nového malého hnízda pro nové 
civilizace v tomto nesmírném vesmíru.  TRAPPIST 1 >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ0NnwfsuMQ
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Q – Nikola Tesla 3-6-9? 

A – Tato čísla nejsou kódem, jsou to mezilehlá čísla v geometrických posloupnostech, které představují 
strukturální body, na které lze odkazovat jiné body. Objevují se jako konstrukční základ různých aspektů hmoty, 
pevné, tekuté nebo přenášené vlnovými křivkami. Kvantová mechanika využívá tyto body strukturní podpory 
prakticky ve všech formách syntézy čisté energie různých funkcí vypočítané pro určitý účel, a to jak na 
molekulární úrovni, tak na úrovni planetární interakce, od mikro po makro. 

Q – Kvantový tok? 

A –Ve skutečnosti neexistuje kvantový tok, který by držel planetu, nebo planetární rovnováhu nebo jakýkoli 
portál.  Existuje kvantové prostředí, které poskytuje materiál potřebný pro jakýkoli druh fyzického, 
biochemického nebo éterického vývoje všeho, co existuje v tomto vesmíru třetí dimenze. Nic není zbytečné; vše 
je v souladu s požadovanou vývojovou potřebou. 

Q – Atomové zbraně? 

A – Žádné změny. Ve vaší atmosféře nebudou žádné atomové rakety, protože moderní plejádské sondy neustále 
hlídkují, aby se vyloučil tento typ zbraně. 

Q – Povodeň před 13.000 roky? 

A – Asi před 13.112 lety nastalo velké sluneční maximum. Kruliáni tento systém ještě nesledovali, protože v té 
době neexistovalo žádné pokrytí žádným regionálním CG. Planeta byla bombardována obrovskými vlnami 
energie, které způsobily velké odpařování vody. Celou planetu pokrývaly těžké mraky. Výsledkem byly velké 
záplavy na všech kontinentech téměř současně. 

Q – Zastavení otáčení jádra planety po jeho vystydnutí a ztvrdnutí? 
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A – Země má dvě jádra, vnější, viskózní a vnitřní pevné. Vnější jádro tvoří nikl a roztavené železo, které se 
pohybuje při teplotě asi 5000 ° C. To způsobuje pohyb tektonických desek a sopečnou činnost (ode dna 
stoupající magma), zemětřesení a tsunami. Vnitřní jádro také vytváří magnetické pole Země. Dvě zemská jádra 
se pohybují různými rychlostmi, což způsobuje elektrické napětí a tím i magnetické pole. Magnetické pole nás 
mimo jiné chrání před slunečním zářením a pomáhá při udržování orbity Země. Když jádro vychladne během 
dalších 1,8 miliardy let, kapalina ztuhne. První důsledek je ukončení sopečné činnosti, které ukončí změny 
povrchu. Časem vítr a déšť erodují hory a postupně se tento materiál zastaví na dně moře. Usazeniny pokryjí 
povrch celé planety a voda pokryje vše.  

Q – Černobyl? 

A – Když došlo v Černobylu ke zhroucení jádra v důsledku operačního selhání, byly k nouzovému pozorování 
vyslány jednotky, aby se pokusily minimalizovat následky a závažné syndromy. Tato jednotka nebyl člověk, ale 
ověřovací android, který shromážďoval detaily přímo na místě problému. Musel být vystaven velkému množství 
radiace a byl vyřazen z provozu. Pokud byl odvezen do nějakého vojenského zařízení, měl malou hodnotu, 
protože tyto jednotky se samy ničí, když dojde k pokusu o vnější zásah do jejich systémů. Podle fotek, které jste 

poslali, je to 
nepochybně 
plejádský 
android. 

 

Q – Spřízněné duše? 

A – Spřízněné duše je subjektivní pojetí. Čím více bytosti pokročí ve vývoji, (muži a ženy), tím větší je potřeba 
zdravého partnerství, které poskytuje vzájemnou spolupráci mezi vrstevníky, kteří spolu žijí. Pokud mají genomy 
hodně afinity, pocity a angažovanost, lidé to často označují jako „spřízněné duše“. Pokud toto spojení skutečně 
trvá, mohou se ti dva pokusit společně během vývoje chodit, kombinovat a formulovat nová setkání v jiných 
budoucích inkarnacích. Odhaduje se, že 4% dobře fungujících párů ve známém vesmíru bylo schopno udržet 
tento výkon pro další inkarnace. 

Q – ECETI / Mt. Adams? 

A – Na tomto místě není registrován žádný vstup do zařízení, takže by to měl být přírodní skalní útvar.  

Q – Carlos Castanedo? 

A – Nemám žádné konkrétní informace o této osobě, ale mnozí využili znalostí, které zanechali prastaří 
myslitelé, aby vytvořili příběhy, které z určitého pohledu mohly představovat jejich věrohodné doplnění.. 

Q – Faraonovo žezlo? 

A – Různé rasy ukazovaly vůdce rozvíjejících 
se civilizací se specifickými objekty. 
Nejběžnějšími v těchto dnech   byly 
překladatelé mozku, kteří z těchto vůdců 
vytvořili polygloty pro jakékoli etnikum a 
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dialekt. To byla velká moc v té době, kdy slovo znamenalo více než podepsané papíry. Vzhled 
se lišil, v různých časových úsecích jsou kresby různých typů. 

Q – Anténa na dně Atlantského oceánu?  https://youtu.be/tAQDp4l9uwY  
A – Tato anténa je jednou z několika, které existují v okolí antarktického kontinentu. Byly 
instalovány před tisíci lety personálem Epsilon Boötes a dodnes předávají informace přes 
satelit, který nazýváte Black Knight. Jsou to analytické detektory oceánského pohybu, 
tektoniky a aktivního mořského života. 

Q – Výzkum Měsíce? https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8  

A – Jak můžete tušit, vaše vlády při zkoumání Měsíce mají zájem pouze o existující cizí technologie. CG to 
nedovolí, dokud nebude Země zařazena mezi oficiální členy komunity. Vaše vlády mohou oznámit, co si přejí. 
Maximálně tu vysadí dalšího Terrana. 

Q – Meditace a 3D okno? 

A – Když se naučíte plně odrelaxovat z vašeho fyzického těla, budou častější takovéto rychlé vizualizace. Je to, 
jako byste byli na tmavém místě a čas od času byl vypálen blesk, takže si na krátkou chvíli můžete představit, co 
je kolem. Tento druh záblesku kosmické energie působí ve vaší mysli, nikoli ve vašem vidění jako obyčejné 
světlo. Je detekován přímo kvantovou oblastí vašeho mozku. Čím vyšší koncentrace, tím delší doba trvání těchto 
záblesků. 

Q – Kontakty s dušemi? 

A – Lidé mohou dosáhnout pouze duševní kontakt, když je dotyčný duše v zóně velmi blízké třetí dimenzi. Pokud 
má tato duše dostatek soustředění a cítí možnost naladění, může existovat nějaká interakce. A jak jsem již 
vysvětlil dříve, je to velmi vzácné. Obvykle to je vytvořené vlastní myslí druhé entity, informace pak přijímač 
tlumočí.  

Q – Roboti? 

A – Pokud budou robotické jednotky pokračovat v produkci zboží, lze očekávat, že budou někomu jinému 
prodány ... velká centra s pracovními místy v průmyslu, mají svůj čas. Nyní může dojít k nové decentralizaci této 
pracovní síly. Pracovní síla mimo velkých center může poskytovat decentralizovanější výrobu zboží a potravin a 
lepší kvalitu života pro ty, kteří z center odchází, i pro ty, kteří zůstávají.  Tyto exody jsou během vývoje kolonií 
na nulové úrovni cyklické. Jakmile přejdou na úroveň jedna, problémy s energií a základní infrastrukturou budou 
pro všechny bez výjimky. 

- Letos se v hlavních regionech planety projeví radikální změny, pokud jde o změnu klimatu, novinky ve sluneční 
soustavě, urychlení planetárního růstu a změny globální politiky. Budeme se zde starat o opatření CG.  Vlády 
provádí mnoho opatření, aby si udržely kontrolu nad masami. Mnohé budou včas neutralizovány. 

- Přátelé, jsem rád, že jsem tady a že jsem se stal občanem naší kolonie na Marsu. Brzy se uvidíme v novém roce 
náboženského zúčtování. 

 

154 (3.2018) 

Přátelé, spousta věcí v této sluneční soustavě se mění. Týmy nepřestávají s podporou. Měli jsme málo volného 
času. Vaše planeta v současné době prochází přirozenou re-stabilizací, protože již nemá žádné umělé zařízení, 
které udržuje stabilizaci pod kontrolou. Samozřejmě, jak jsem vás předtím varoval, budete procházet 
intenzivnějšími klimatickými změnami, protože geomagnetické pole prochází změnami v důsledku změn ve 
vnitřním oběhu planety.  Začíná čas diverzifikace rostlin. Mnohé regiony nebudou dále vhodné pro stávající 
kontexty. Mohli jste si všimnout, že politické záležitosti stagnují, protože vůdci byli varováni, že důležitou věcí 

https://youtu.be/tAQDp4l9uwY
https://www.youtube.com/watch?v=f4JIpoPDum8
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nyní nejsou spory, ale boj o přežití jejich etnik. I když byli na řadě schůzek v blízkosti Antarktidy varováni, 
neočekávejte od vlád velkou pomoc, stále sledují brožury rozsáhlé eliminace ‘nepohodlných‘. Hlavní rasy se 
chystaní usadit na Marsu. Populace lidí v koloniích se v posledních měsících téměř zdvojnásobila. Budu vás 
informovat o každé zásadní změně. 

Q – Big bang? 

A – Nebyl to výbuch, jak věří vaši pseudovědci. Podle starých záznamů, když vesmír třetí dimenze dosáhne 
plánované úrovně expanze, vytvoří se v rámci virtuální hranice předem definované pro tento vesmír průchod 
hmoty a energie. Podle informací z pokročilých ras, jako jsou Kruliáni i mimo ně, toto je třetí vesmír třetí 
dimenze, vytvořený z počátečního mega vesmíru. Tento počáteční mega vesmír měl hmotnost ekvivalentní 500 
vesmírům, jako je ten, ve kterém žijeme. Myšlenka odděleného růstu pocházela od entit čtvrté dimenze 
zodpovědných za tuto oblast. Velmi jednoduchou představou jsou mýdlové bubliny. Bublina vytvoří druhou 
malou bublinu na svém povrchu a v případě vesmírů se vytvoří průchod energie a hmoty, která začne tuto 
druhou bublinu zaplňovat. To, čemu říkáte "velký třesk", je prostě okamžik otevření průchodu, který časem 
vyrovná tlak. V makropohledu si představte, že velká mýdlová bublina si míchá hmotu se sousedními bublinami. 
Až dosáhnou limitu, budou pokračovat v růstu jako rovné. Není s jistotou známo, zda se toto dělení zastaví, nebo 
se vytvoří nové sekundární bubliny. Podle záznamů vznikly tři po sobě následující sekvence, přičemž rozdíly byly 
přibližně 1 miliarda let, a skončilo to před více než 10 miliardami let. Proto se zdá, že kolem velké bubliny byly 
vytvořeny pouze tyto tři. 

Q – Zóna ticha Chihuahua, Mexico? 

A – Na povrchu planety jsou sekundární body podpory gravitačních tunelů, které spojují planetu Zemi se 
systémem. V těchto bodech vytváří magnetosféra sekundární tunely,  které doslova ohnou magnetické čáry 
přidruženého tunelu k hlavnímu tunelu a udržují stabilitu spojení. V těchto bodech dochází k deaktivaci 
kmitočtových signálů a elektronických zařízení. Například silné magnetického pole vytváří anomálii v jižním 
Atlantiku, která deaktivuje satelity, a dokonce i Hubbleův dalekohled, při průchodu nad oblastí.  

Q – Kolektivní vědomí zvířat? 

A – Jak jsem již vysvětlil dříve, každá rasa bytostí, které nemají individuální vědomí, má svou „kolektivní duši“. 
Tato duše obsahuje všechny vlastnosti chování tak, že tato rasa může přežít v rámci parametrů nabízených 
dostupným prostředím. Jako příklad, "duše" hmyzu obsahuje vlastnosti společné pro tento typ vývoje a tisíce 
k němu připojených "sub-duší" se specifickými charakteristikami každého etnika hmyzu, které obývají tuto 
planetu nebo prostředí. Tento příklad funguje stejně dobře pro plazy, ptáky a savce. Autonomní vývoj vědomí  
neexistuje, protože k tomu dochází pouze po přímém zásahu se specifickým přeprogramováním DNA. Nezávisí 
to na čase nebo přírodě, vyžaduje si vědecký zásah za tímto účelem. 

Q – Vývoj vědomí? 

A – Vědomí je bod, který můžete dosáhnout, pokud se stanete více vědomý sám sebe.  Humanoidní psychika se 
velmi liší od rasy k rase, což znemožňuje vytvořit základní vzor, který může sloužit všem z nich. Čím více si 
uvědomujete, jak důležitá je malá část pro sadu „malých částí“, tím blíže budete k vědomí a to vás povede k 
pochopení vzájemné závislosti všeho kolem vás a vědomí. Eskalace z úrovně nula na úroveň jedna se nutně 
stane každému. Kdo rychleji dosáhne vědomí, stane se mentorem méně chápajících. Uvědomte si, že ti, kteří 
informace a znalosti hledají, je najdou mnohem rychleji. Vyladění vašeho zdravého rozumu bude mít za následek 
jasnější vidění odchylek a to vás povede ke stále méně zbytečným odchylkám ve vaší cestě. 

Q – Oumuamua? 

A – Malá dopravní loď spojená s Atoniany a jejich koloniemi v Plejádách. Je deaktivována stejně jako kosmické 
lodě na Měsíci. Tyto trosky v době  velkých, dávných sporů obklopily vaši sluneční soustavu. Tento odpad 
naložený minerály má po opuštění ve vesmíru velmi dlouhou orbitu. Aby získal hybnost, prošel tímto systémem 
několikrát, jen jste ho nyní sledovali. 
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Q – 16 nových kolonií přecházejících na stupeň 1? 

A – Kolonie jsou trochu odlišné, pokud jde o kultury a rasy. Žádná z nich nemá na planetě více než dvě etnické 
skupiny, prokříženost rasy přes 80%, takže měli mnohem klidnější vývoj než tady. Čtyři z nich mají přímý kontakt 
a velmi dobře se dostávají do nového sousedství. CG neinterferuje s místními zvyky, ale spíše poskytuje zdroje, 
aby se mohli nové kolonie stát spravedlivější pro každého. 

Q – Aktuální stav úrovně? 

A – 36% inkarnovaných a odinkarnovaných je na úrovni 0,6 – 0,9. 

Q – Nárůst objemu planety 5%? 

A – Planeta s tímto nárůstem dosáhne přibližně 115% zvětšení původní velikosti, protože začala chladit svůj 
povrch. To znamená více než zdvojnásobení průměru. 

Q – Narušení magnetosféry kosmickými loděmi? 

A – Závisí na velikosti mateřské lodi. Vynakládají veškeré úsilí, aby se nedostali příliš blízko a nezpůsobily rušení. 
Malé lodě do velikosti 1 (Austrálie) mohou projít atmosférou bez významného rušení v magnetickém poli. 

Q – Deep state – elity, odhalení od Qanon? 

A – Tato mapa je pouhým informativním shrnutím toho, co většina dobře informovaných lidí již ví. Většina z 
těchto informací se objevuje pouze proto, že „někdo“ zveřejňuje „co chce veřejnost vidět“. Vaše elity v těchto 
dobách trpí útoky a porážkami, ale to je většinou díky infiltraci, které má tuto kolonii osvobodit pro první 
otevřený kontakt. Boj proti starověké nadvládě vašich elit probíhá z 90% za scénou. Vidíte jen 10%. Člověk, 
kterého zmiňujete, může mít skutečné kontakty, aby mohl detailně předvídat události, ale pokud by tomu tak 
bylo, vaše síťová komunikace stále patří vašim elitám a následovala by odveta. Pokud jde něco lehce, dejte si 
pozor na to, čemu věříte. 
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Q – Radiace ve vodě v Japonsku? 

A – Japonsko má v podzemí mnoho vodních ložisek, téměř naprosto nekontrolovaných, uvězněných ve 
specifických oblastech, které je dosud zadržují. Větší radioaktivita se žhavými atomovými jádry se dostává do 
podzemní vody. Hodně podzemních vrstev Japonska je vysoce radioaktivní. Radioaktivita se snaží dostat na 
povrch s rostoucí intenzitou. Není to dobrá zpráva. 

Q – Ochrana před asteroidy? 

A – Pokud má asteroid, nebo meteor ohrožující velikosti dopadnout do hustě obydlené oblasti, sondy Plejáďanů 
je automaticky zničí. Pokud spadne do moře nebo do pouštní oblasti, nechají ho projít. Ale pokud jde o asteroid, 
jako je EK-15 z roku 2017, který se skládal ze zlata, pravděpodobně byste nesouhlasili, kdyby ho Plejáďané 
zastavili před nárazem na povrch. 

Q – Mars a kolonie? 

A – Mars je nyní kosmopolitní planetou ve vaší sluneční soustavě. Naše kolonie je již velmi dobře usazená a 
zelená. Reptiliánská kolonie, která je spojená s Terrany, je také schválenou kolonií pro toto místo a má již více 
než 40 000 obyvatel. Všichni pod dohledem agentů Taus, kteří budou zodpovědní za vývoj této sluneční 
soustavy. Jakákoliv změna fauny a flóry musí být nejdříve schválena koloniemi, které používají planetu se 
souhlasem Taus. 

Q – Nejsmutnější moment – zničení planety? 

A – To bylo na počátku mé kariéry. Insektoidní kolonie zabavila pokročilejší dopravní loď během obchodování s 
komoditami a vědecky se pokusila kosmickou loď zkopírovat, protože operovala s mnohem staršími jednotkami. 
Vzali loď do laboratoře v podzemí planety a rozebrali ji. V té době se jejich vědci domnívali, že našli způsob, jak 
otevřít jednotku antihmoty, aby zkopírovali technologii v řízené laboratoři. Vláda schválila pokus o přivlastnění si 
pokročilejší technologie. Když otevřeli jednotku, reakce byla mimo kontrolu a vytvořila černou díru, která 
planetu rychle spotřebovala. Byli jsme na oběžné dráze v době, kdy jsme se snažili vyjednat návrat lodi, když nás 
naše automatizované systémy přesunuly do bezpečné vzdálenosti od události, která se vymykala kontrole. 
Osobně jsem viděl zánik více než 5 miliard bytostí během minut. Déle událost netrvala. Tato populace byla po 
diskarnaci přerozdělována na planety své rasy a postupně byla reabsorbována ve třetí dimenzi. Pachatelé tohoto 
holocaustu budou trpět v mnoha inkarnacích, dokud nezaplatí obrovský dluh, na kterém se podepsali. 

Q – Velké planety? 

A – Čím větší je hvězda, tím více hmoty 
může akumulovat. Velká gravitační pole 
přitahují a zachycují mnohem více hmoty, 
která končí agregací a tvorbou velkých 
planet. Slunce Betelgeuse a Antares s 700 a 
1400násobkem velikosti vašeho Slunce, 
může přitáhnout i malé solární systémy v 
dosahu svých gravitačních polí. Hvězdy 
obíhají planety mnohem větší než 100 
násobek velikosti Země, ale většina z nich je 
ve vzdálených v oběžných drahách, aby 
vyrovnaly svou gravitaci. Většina z nich je 
obklopena hustými plynnými atmosférami, 
jako je Neptun, Saturn a Jupiter. Tyto 
obrovské planety mají více měsíců než 
Země. Mnoho z nich je obýváno a mnoho z 
nich má také své měsíce. Pokud budete v 
reálném čase pozorovat makro zobrazení 
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těchto systémů, uvidíte velmi krásné a zajímavé útvary. 

- Přátelé, naše mise pokračuje, bez ohledu na to, jak se zdá, všechno bude pod kontrolou. 

155 (5.2018) 

- Přátelé, CB nemůže za to, že někdy máme nedostatek času. Několikrát jsme si vyměnili krátká slova a hovořili o 
dalších bodech, ale nebyl čas na otázky. Hromadí se práce. Pomáháme ostatním koloniím na žádost CG, což mi 
někdy brání v tom, abych s vámi mluvil přímo. Jsme nadšeni z usídlování nových kolonií v tomto kvadrantu 
galaxie, což činí tuto regionální CG stále důležitější v jejím výkonu. Pět dalších kolonií je rozmístěno v systémech 
blízkých tomuto a brzy bude v tomto regionu hodně pohybu. Na úrovni 1 vám bude pomáhat ještě jedna rasa. 

Q – Vzpomínky na minulé životy po traumatech? 

A – Někdy je lepší udělat krok zpátky, to je víceméně to, co se děje. Podle typu traumatu se některé "zásuvky", 
na okamžik neúmyslně otevřou a informace mohou na chvíli unikat, dokud se zásuvka nezavře. Čím více je rasa 
pokročilá, tím více lze zásuvky otevřít spontánně, aniž by bylo třeba „krokovat“. 

Q – Atlantida, Egypt, Draco? 

A – Atlantida následující po Sumerech a Védách měla velký vliv zejména na evropském kontinentu. V té době 
každá velká kultura nakonec ovlivnila ostatní svými znalostmi a dědictvími. Vzpomínky na tyto kultury ovlivňují  
vaše kultury až do dnešních dnů. Zanechaly hluboké kořeny po celém starém světě. Atlantis měla města také ve 
střední Americe, ovlivňovala kulturu Mayů, Inků a Aztéků. V určitých časech je navštívili Atouni, Plejáďané a 
některé rasy reptiliánů, které tu chtěly mít své kolonie. Pokud s výrazem "Draco" odkazujete na reptiliány, ano, 
došlo k interakcím a výměně darů. Jak jsem již dříve vysvětlil, to, co nazýváte souhvězdí Draco, nemá nic 
společného s těmito reptiliány z minulosti. 

Q – Pás asteroidů - Phaeton? 

A – Pás asteroidů, na který odkazujete, není starý 12 000 let, ale je starý asi 150 milionů let. Vznikl po 
katastrofické kolizi mezi velkým měsícem obíhajícím kolem planety Jupiter a jedné z planet systému Nibiru 
během jednoho z jejích orbitálních křížení vaší sluneční soustavy. Planeta, kterou jste označili jako "Phaeton", 
podle našich záznamů mezi Jupiterem a Marsem neexistovala.  

Q – Solfeggio frekvence? https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8  

A – Frekvence, které jsou v receptivním rozsahu ušních bubínků a přilehlých tkání, nemají žádný praktický užitek 
ke změně čehokoli, co skutečně potřebuje změny v kvantové formě, aby mohlo být změněno. Není pravdivé 
tvrzení, že frekvence mohou měnit DNA nebo provádět nervové opravy jakékoliv povahy. Frekvenční kmitočtová 
pásma, která indukují buněčné povrchové napětí pro fyzickou obnovu, jsou na jiné úrovni a na jiných vlnových 
délkách, ve kterých se nastavuje odpovídající množství kvantových variací podle očekávaného výsledku.  

Q – Města duchů? 

A – Některé dohody byly učiněny téměř jednostranně některými z vašich vlád s rasami, které „pozvali“, aby se 
na planetě usadili. Mají symbolizovat setkání s předky. Tyto rasy mají základny v Tibetu a Nepálu po tisíce let. 
Jsou to kultury, které na tuto planetu přivedly různé východní rasy. Města byla postavena jako "dary" vlády. 
Čekají na přijetí, jakmile se otevřou kontakty mezi rasami. 

Q – Planeta CFBDSIR J214947.2-040308.9? 

A – Toto je jedna z mnoha bludných planet, výsledek oslabení jejího slunce nebo černé díry, které způsobují 
v kritickém bodě únik z oběžné dráhy. Existují také miliony dalších bludných planet, které jsou výsledkem kolizí 
mezi slunci nebo galaxiemi. Tato planeta, kterou zmiňujete, je daleko od vašeho systému, není zde možnost 
ovlivnit orbitální rovnováhu v tomto sektoru. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPRbX7ACh8


244 
 

Q – Signály a kruhy v obilí? 

A – Rádiové signály, které jste v těchto pokusech vyslali, sotva 
mohl někdo vyzvednout nebo rozluštit. Kdybyste měli ponětí, 
kolik náhodných signálů a zvuků ve všech frekvenčních 
pásmech cirkuluje galaxiemi, pochopili byste, proč to říkám. 
Existují specifické signály mezi civilizacemi, loděmi a CG 
portály, které jsou zachyceny všemi, kteří pracují nebo cirkulují 
v regionech, ale neexistují žádné pokusy o signály, které nejsou 
katalogovány v systémech. Každá rasa má tendenci starat se o 
svůj vlastní byznys. Tyto kruhy v obilí nemají žádný vztah k 

vašemu přenosu. 

- Anglická pole jsou široce používána, protože jsou geometricky 
dobře rozložená, plochá a mechanizovaná, poskytují vynikající 
kreslicí prkna, kromě toho, že jsou v místě, kde tyto kresby 
mohou být snadno viditelné a analyzované vašimi kulturními 
centry takzvaného „starého“ světa". 

Poselství vám doporučuje, abyste si byli dobře vědomi mylných 
představ o jiných rasách a povaze toho, co existuje venku. 
Abyste se nespoléhali na falešné sliby a nabídky a že kontakt 
mezi rasami je blízko. 

Další tabulka shrnuje hlavní rozdíly původních forem 
humanoidních ras, mezi greys a Terrany.Greys mají ve svém přirozeném fyzikálním složení typ biologického 
silikonu.  

Q – Vzpomínky transplantovaných orgánů? 

 
https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html#  

A – Ne, orgány nebo tkáně nepřenášejí vzpomínky. I když je buňka přijímána s různými DNA nebo genomy, jsou 
omezeny na transplantovaný orgán a neinterferují s dynamikou těla příjemce. Pokud má příjemce přístup k 
osobním údajům dárce, může vlastním vědomím vyvolat představy, že získal připojené „vzpomínky“. Pokud víte, 
že to bylo od dítěte, vojáka, sportovce, osoby opačného pohlaví, toto vše bude generovat "umělé vzpomínky" v 
závislosti na představivosti dotyčného příjemce. 

Q – Mluvíš jen s CB? 

A – Rád bych si s každým promluvil a odpověděl na otázky, ale začal jsem tuto práci jako sociolog a antropologa 
ze zvědavosti a skončil jsem tím, že jsem se začal více angažovat jako starší přítel této skupiny. Některými 
sankcemi jem téměř trpěl, ale nakonec jsem získal souhlas ostatních sociálních analytiků ze základny Antarktida, 
aby tento jedinečný kontakt pokračoval v didaktických a informativních závěrech, pokud to nebude v rozporu s 
ostatními pokyny CG. Komunikuji pouze s CB, jakákoliv jiná komunikace je vzdálena od toho, co bylo schváleno 
pro tento analytický kontakt. 

Q – Sex a humanoidi? 

A – V biologickém případě není vždy pravidlem, že každá akce způsobuje reakci. Sexuální touha je podnětem, 
který v případě racionálních bytostí může být nasměrován k potěšení, které je vlastní reprodukčnímu aktu, i když 
tomu tak nebude. Zrychlení oběhu během sexu, spolu s celým biochemickým procesem zahrnujícím nervy a 
hormony, způsobuje toky statické elektřiny, které nabíjí svazky nervů. Když kumulace bioelektrické energie 
dosáhne svého limitu, zcela se uvolní do nervového svazku – vybije se, což způsobuje orgasmus nebo 

https://www.naturalnews.com/028537_organ_transplants_memories.html
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reprodukční vyvrcholení. Během procesu jsou probuzeny body čakry vztahující se k této dráze míchy. Vnější 
podnět bude fungovat dobře, pokud má pár dobrou hormonální rovnováhu, aby způsobil vnitřní interakci. 

Q – Frekvenční pásma mozkových vln? 

A – Frekvenční pásma, která můžete měřit, jsou kompatibilní s nástroji, které máte dnes k dispozici. Budete 
potřebovat spektrální analyzátor v kvantovém rozsahu, abyste mohli vidět, jak se mozkové vlny doslova prolínají 
a interagují. Konečná interakce kvantových interakcí vytváří pro vás měřitelné frekvence, tj. 4D rozhraní k 3D. 
Změny, které můžete měřit, závisí na tom, na co je mozek zaměřen nebo jaké úkoly jeho vlastník vykonává. 
Vidíte pouze efekt a ne skutečnou příčinu, která způsobuje události. 

Q – Achnaton, Nefertity? 

A – Pokud budete dávat pozor, zjistíte, že žádný z egyptských vůdců nebyl "normální" 
humanoid. Královské rodiny se reprodukovaly pouze se zástupci svých mateřských ras. 
Myslel jsem, že tohle je vám všem známo. Byly to velmi specifické rasy, které na rozdíl od 
jiných přijaly tento typ tradice. Díky tomu mohli faraoni komunikovat s „bohy“, zatímco 
zbytek lidí ne. Proto se jejich královská linie uctívala a respektovala. 

Q – Plejáďané unesení 1972?  

A – Podle znaků by to mohli být Plejáďané. Mnoho z vás vzešlo z Plejáďanů, aniž by to 
věděli. Nemáme záznamy o konkrétních lidech všech ras, ale pokud by byli Plejáďany z 
kterékoli kolonie mimo Zemi, byli by automaticky zachráněni a nebyli by na těchto 
fotografiích. 

Q – Kolik může být ve vesmíru Laniakea klastrů? 

A – Otázka vám poskytla představu o nesmírnosti tohoto vesmíru. Sjednocený systém Galaktických společenství 
pokrývá pouze (nebo již) 8 % galaktického seskupení, které nazýváte Laniakea. To představuje zhruba spojení 9 
200 galaxií, což představuje 1 pětinu zkoumaného vesmíru. Jak vidíte, je zde ještě spousta k prozkoumání v 
jednom Laniakea Superklastru. 

Q – Kde byly předchozí tři póly? 

A – Severní pól - poušť Sahara a jižní pól ve středu Tichého oceánu - před 270 000 lety.  
 -Severní pól - severovýchodní Brazílie a jižní pól v Austrálii - před 620 tisíci lety.  
- Severní pól - jihozápadně od severoamerického kontinentu a jižní pól v Indickém oceánu - před 890 tisíci lety. 

Pokaždé, když k těmto změnám došlo, částečně doprovázely změnu magnetických pólů. Zvětšila se velikost kůry 
planety, což způsobilo významné změny v tektonických deskách, pohlcení částí a vznik jiných, změnu polohy 
oceánů a vytváření nových sopečných zón. Jak si dokážete představit, pojem „přírodní katastrofy“ v těchto 
časech nemá mnoho konotací, bylo by zajímavější je nazývat přirozenými změnami planety. 

Q – Sibiu manuskript? 

A – Tento inženýr buď měl tyto myšlenky na vlastní pěst, nebo dostal představu o 
čínských rukopisech nejméně o 1000 let starších. Složené rakety byly vyrobeny v Číně 
před více než 1000 lety, včetně různých barev v každé části pro účely oslav. Tato 
myšlenka a kresby podobné těmto lze nalézt v čínských rukopisech ve vašich 
muzeích. 

Přátelé, upřímně doufám, že vám budu k dispozici za 
pár týdnů nebo dříve, pokud bude naléhavá potřeba. 
Zůstaňte naladěni na centrální oblasti a ostrovy severně 
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od Pacifiku, včetně Japonska. Jsou podnikány některé kroky, ale v regionu mohou být neočekávané aktivity.  

 

 

 

156 ( 7. 2018) 

Dobrý den, moji přátelé! V těchto dnech jsem byl zaneprázdněn v naší nové kolonii na Marsu. Také jsme využili 
příležitosti, abychom přistáli na velkém asteroidu o šířce 506 mil, který jste nazvali "Vesta", asi 1/4 průměru 
Měsíce, který prochází systémem. Je prakticky skalnatým planetoidem velmi hojné rudy a při svém posledním 
průchodu pásem asteroidů vysídlil mnoho stovek dalších menších asteroidů a mnoho z nich bude do konce 
srpna procházet kolem planety Země, Marsu a Venuše. Dáváme pozor. 

Q – Bitcoin? 

A – Jakýkoli peněžní systém, který může být vytvořen nebo navržen po integraci vaší planety, bude založen na 
pravidlech interkulturního obchodu, což umožní hospodářskou integraci s ostatními členy CG. Vytváření 
Bitcoinu, jak ho nazývají, je pokusem některých vašich skupin. 

Q – Akupunktura? 

A – Mapy všech nervových zakončení byly dary některých mateřských ras různým kulturám na planetě. Jsou tu 
po tisíciletí a některé společnosti začaly používat tyto mapy k vyvolání podnětů a relaxace na základě nervové 
reakce zavedením jehel do těchto nervových zakončení. V té době nebyl přístup k zařízení pro mapování 
nervové sítě, takže to definuje původ mimo planetu. 

Q – Léčba frekvencemi? 

A – Koncentrace kosmické energie je jen otázkou tréninku a praxe. Kosmická energie, zhruba řečeno, je 
obrovský soubor frekvencí, které obklopují fyzicky vibrující celé kvantové spektrum.  V závislosti na problému, na 
který se zaměřujete, se naladíte na optimální rozsah, který bude použit v daném čase a pro konkrétní účel. Toto 
ladění je automatické, to znamená, že mozek slouží jako anténa, která upravuje ideální příjem pro požadovaný 
účel. 

Q – Schumannova rezonance? 

A – Tato měření jsou v periodě správná, v amplitudách nejsou tak přesná. Zeměkoule pulzuje jako celek. Vrcholy 
s vyšší frekvencí jsou interakce magnetismu jádra s magmatickými vrstvami, které jsou v určitých oblastech 
hustěji akumulovány, zejména tam, kde jsou velké klastry stále blíže povrchu planety a intenzivněji zasahují do 
geomagnetického pole. S tímto máte vágní představu o tom, co se děje nyní s vrstvami magmatu a s jádrem 
planety, které se vznáší ve středu této pohybující se hmoty. Přebytečné teplo generované dynamovým 
procesem způsobuje expanzi magmatického objemu a nutí kůru planety vytvořit prostor pro nový objem. 

Q – Co je na obrázku?   

A – Foto je velmi špatné. Podle vlasů by to 
mohl být kdokoli z rasy Plejáďanů, nebo Boöt. 
Foto kontrolní kabiny neodpovídá žádné lodi 
té doby.  

Q – Rostliny na planetě? 

A – Všechny rostliny na této planetě sem 
přivezli specializovaní botanici. V té době byly 



247 
 

zasety do vhodných klimatických oblastí a vzduchem bylo rozptýleno miliony semen různých druhů. To 
znamená, že máme rostliny a druhy stromů podobné těm, které máte, a mnoho dalších druhů, které byly na naší 
planetě přizpůsobeny, že stále ještě netušíte, že mohou existovat. 

Q – Návštěva Trumpa u Space Force? 

A – Můžu si představit jen jeden důvod; pokusit se odvrátit pozornost a velké částky od veřejnosti. Víte, že žádná 
vojenská technologie neprojde vesmírem přes Van Allenův pás, takže je to jen fikce určená k oklamání lidí. 

Q – Střevní mikroflóra ET? 

A – Naše střevní flóra je velmi podobná vaší, protože i vy jste přišli zvenčí. Získáváme ji jako děti s mateřským 
mlékem a pokračuje ve své normální rovnováze po celý život, bez umělých nebo přirozených náhradních potřeb, 
ledaže je nějaká otrava, která vyžaduje restrukturalizovat flóru léčbou. Laktobacily a koliformy mezi jinými 
mikroorganismy jsou nedílnou součástí trávicího systému, protože způsobují degradaci potravin a umožňují 
extrakci základních látek. Rozdíl je v tom, že naše krevní pH je přirozeně alkalické, používáme méně trávení 
kyselinou mléčnou a máme nízkou hladinu kyseliny močové v krvi a tkáních. Úrovně kolonizace trávicího 
systému se liší od rasy k rase, v závislosti na typu konzumované potraviny a její biologické formaci. 

Q – Globální oteplování? 

A – V případě oteplování, frekvenční změny sluneční soustavy zahřívají vnitřek planety, což zase externalizuje, 
teplota roste globálně. Může být zhoršeno degradací životního prostředí, jako je odlesňování a atmosférické 
postřiky látkami, jako je oxid hlinitý. Vědci CG odklonili systém Nibiru a přidali protizávaží, aby se osa Země 
změnila postupně. Vaše elity měly v plánu využít tyto katastrofy a nedat lidem šanci se připravit. Nyní je planeta 
ponechána sama sobě a změny již probíhají. 

Q – Výzdoba jeskyní? 

A – Umění je součástí každodenního života humanoidů. Od dob 
jeskynního muže vždy existovali ti, kteří vynikali různými 
uměleckými dary. Vyjádření každodenního života, zvířat, lovu, 
objektů, bylo způsobem, jak zanechat nějaké dědictví budoucím 
generacím jejich kmenů a společností, a také potěšit bohy nebo 
subjekty, které si představovaly pro ochranu a štěstí. 

Q – Mars? 

A – Mars je nyní kosmopolitní planetou, to znamená, že nemá účinného vlastníka. Jakákoli rasa, která si přeje 
zařízení nebo kolonii, by měla jen oznámit CG jaký je konkrétní účel. Stále neexistují žádné studie o 
demografických datech, v důsledku neustálé cirkulace populace, protože se jedná o otevřenou planetu. Aura 
planety se s postupem času konsoliduje, je nezávislá, tvořená humanoidy nebo nehumanoidy. V případě Marsu 
bude aura tvořena všemi živými bytostmi, které budou obývat planetu jako v případě Země. 

Q – Modrý bod na Marsu?  

A – Na obrázcích z teleskopu s dobrým rozlišením budete moci pozorovat několik nových 
"míst" v pouštních zónách Marsu, protože velké množství surovin se přepravuje přes 
portály a ukládá se v těchto zónách pro využití různých komunit, které investují do 
zařízení. Z úložišť jsou materiály odebírány místními servisními loděmi. 

Q – Příprava na vstup do CG? 

A – Přijímací proces v CG vyžaduje stabilitu, která souvisí s množstvím pozitivního dopadu na menší procento 
negativ. To se může stát kdykoliv, protože společnosti jsou stále více osvobozeny od mentální kontroly, kterou 
měli od elit. Probuzení lidé jsou lidé, kteří rozhodují o svém vlastním osudu. Je možné trénovat dobrovolníky na 
různé funkce v týmové práci, ale taková spolupráce není možná, dokud neobdrží konkrétní pokyny od CG. Když 
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bude umožněna internacionální komunikace s vaší planetou, všechny možnosti budou reálné, včetně výměny lidí 
za školení v oblasti transferu nových technologií. 

Q – Insektoidi? 

A – Zvláštní příběh. Existuje mnoho variací s exoskeletonem a mnoha typy mutací přizpůsobených jejich 
původním planetám. Jsou od malých až po větší, než vaše největší velryby. Existují druhy, které létají, skáčou, 
běhají a dokonce obojživelné. Jsou mnohem silnější a odolnější než kterýkoli humanoid, a kdyby měli vlastnosti 
našeho mozku, určitě by s klidem ovládli celý náš známý vesmír. Jejich mozky jsou naštěstí pro nás instinktivnější 
a směřují k praktičnosti, jejich mozky postrádají oblasti zodpovědné za pocity, které přesahují řízenou a 
bezprostřední logiku. To obecně způsobuje extrémně pomalý vývoj ve srovnání s humanoidy obecně. 

Q – Proč se nezveřejní existence CG, když jedná s elitami? 

A – Tato setkání jsou v podstatě kvůli dohodám o návratu zachycených technologií, a jiným pokynům. Ve 
všeobecných záležitostech není žádná otevřená konverzace. CG se řídí normami tak, jak to dělají v jakékoli jiné 
rostoucí kolonii, ale vaše elity mají v úmyslu tento proces co nejvíce zpozdit, aby zkusily alternativní plány pro 
planetu, kterou považují za svůj majetek, ne za váš. Pouze CG ví, kdy se bude moci prezentovat široké veřejnosti, 
a to je příležitost, na kterou se čeká. 

Q – Monoatomické prvky? 

A – Monoatomické prvky jsou kombinovatelné elementy, dokonce s jinými atomicky nestálými 
“těžkými kovy”. Tyto prvky mohou být použity pro organickou detoxifikaci, ale musely by být použity 
ve velmi dobře vypočtených dávkách, aby nezpůsobovaly kumulativní účinek těchto prvků. Nedostatek 
těchto "těžkých kovů" by způsobil, že by se dlouhodobé monatomické prvky spojily s méně 
nestabilními prvky, které jsou součástí normálního metabolismu organismu, a způsobil by organické 
ztráty v jiných oblastech. 

Q – Sealand Scull?   

A – Opičí lebky. Lebka primátů z vaší planety.   

Q – Zabavený výzkum? 

A – Víte, že se vaše elity budou snažit řídit technologie, které považují za konflikt se 
současným ekonomickým a energetickým modelem. Vždy bude existovat riziko, že 
vyhlásí cokoli za konflikt zájmů, dokud neproběhne integrace, kdy vaše elity ztratí 
kontrolu. Pokud chcete vědět, zda tento systém funguje, odešlete data CB a mohu ověřit, 
zda v těchto projektech existuje životaschopnost. 

Q – Aktuální stav Země? 

A – Setrvačná hmota planety je obrovská, ale očekává se, že v krátké době dojde ke 
změně polohy rotující osy, protože vnitřní tekuté hmoty jsou ve velkém pohybu a stále 
více se blíží tomu, aby byly vyhlazeny tektonickými zlomy. V tomto období vzroste 
průměr planety o 5 %. Nemůžu vám dát data, ale právě probíhá proces. 

Q – Vývoj? 

A – Neřekl jsem konkrétně před 6500 lety. Humanoidní kolonie byly vyvíjeny na této planetě již před 300 milióny 
roky. Když je kmen nebo humanoidní komunita fyzicky přenesena, rasová kmotra poskytuje adekvátní umístění 
a ochranu proti prvkům planety tak, aby nová kolonie měla nezbytné minimum potřebné k rozvoji. Jak vidíte, 
existuje mnoho budov, zdí a podzemních zařízení, které vaši vědci nevysvětlí, protože byly vyrobeny s 
mimozemskou technologií, aby těmto koloniím poskytly základní bezpečnost. Poté, co kolonie opustí základní 
infrastrukturu, pokračuje v procesu nových inkarnací přímo na planetě. Každá kultura má své kořeny spojené s 
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jejím původem, ale duchovní rozvoj je nezávislý na samotné kultuře. Je skutečně 
spojen se smyslem pro komunitu a lásku a úctu ke všem, kteří mohou poskytnout 
společenský mír a rovnováhu životního prostředí. Chvíli trvá, než společnost dosáhne 
úrovně klidu a porozumění, získá více přístupu ke znalostem. Někdy prostřednictvím 
dobrovolníků své mateřské rasy, kteří se do těchto kolonií přesunou, aby jim 
pomohli v tomto vývoji. Když vývoj poskytne potřebnou výbavu pro toto 
společenství k přechodu na úroveň 1, je přeneseno na planetu, která poskytuje lepší stanoviště pro tuto 
komunitu. V případě vaší planety se Země posunula na úroveň 1 
kmitočtu a po vyčištění 0 se stane kolébkou pro úrovně 1 a vyšší. 

Q – Jak se jmenoval váš ‘skorobůh‘ a vizionář, klejete? 

A – Říkáme mu Yonis, velký přítel. Pokud se praštíme kladivem, 
obviňujeme neefektivní druhou ruku. 

Q – Apollo měsíční mise – Mona Lisa? 

A – Zařízení je součástí starého systému přežití, který měl posádce 
poskytnout naději na záchranu. Udržoval tělo ve stavu hibernace. 
Na tomto obrázku bylo spojovací potrubí se systémem již odpojeno a jednotka již nepracovala. I když tyto 
systémy umožňovaly přežití po dobu několika let, v případě této posádky, které je 1,5 milionu let, již není 
užitečné.  

- Přátelé, měl bych být k dispozici přibližně za 3 týdny. Zdravím jako přítel z Marstuk (jméno naší nové kolonie na 
Marsu). 

 

157 (9.2018) 

Přátelé, děje se hodně zajímavých věcí . Velký pohyb kosmických lodí, které se účastní akcí CG a komerčních 
dodávek Taus, největšího doku v blízkosti Slunce, Jupiteru, Saturnu a Neptunu. Nové licence na využívání surovin 
na neobyvatelných planetách vzhledem k nové kategorii vaší sluneční soustavy. Všechny tyto pohyby mohou 
vidět a zaznamenávat vaši amatérští astronomové. Oficiální observatoře mlčí. Skutečnost, že Mars je 
kosmopolitní, přítomnost Taus jako stálého člena systému, příprava Venuše pro urychlení jejího ochlazování, a 
up-grade planety Země znamená, že existují tři obydlené planety a jedna v tréninku. Ve standardech CG 
relativně malý systém. Tato skutečnost staví sluneční soustavu na komplexnější úroveň a pod mnohem 
komplexnější úroveň dohledu ze strany CG. Vaši agenti použijí všechny prostředky, aby zajistili, že tyto 
informace nebudou veřejně dostupné, dokud nebudou implementovány plánované kontrolní strategie a 
podrobení, které si přejí udržovat. V tomto bodě jsou však silně pod tlakem iniciativ CG na mnoha frontách. Na 
pobřežních ostrovech Japonska byla testována jedna z „člověkem způsobených katastrof“, spuštěná  stovkami 
tun konvenčních výbušnin, které byly maskovány v obrněné lodi. Záměrně byla potopena jako běžná nákladní 
loď. Tyto detaily, které odhaluji, jsou veřejně zpřístupněné Arkturiány a Plejáďany ze základny Antarktida, takže 
nevidím žádnou překážku pro zmínku. S naší kolonií na Marsu již nejsme my z Mantuku považováni za zahraniční 
dobrovolnické jednotky, protože teď jsme místní obyvatelé. Obyvatelé této sluneční soustavy, jak jste Vy. To mi 
dává šanci mluvit o něco víc otevřeně, aniž bych prošel celou procedurou CG, kterou naše flotila procházela 
dříve.  
 - Konkrétně na vaší planetě pozorujete a sledujete postupné změny, které se odehrávají. Planeta již nemá 
inerciální kontrolu (setrvačnost), která trvala po tisíce let. Příroda planety se sama nastavuje.Projevy oscilují, 
protože závisí jak na vnitřních proměnných tak na proměnných vytvořených samotnou sluneční soustavou. 
Klima, které závisí na vašich oceánech a vašich proudech, je v tomto okamžiku diametrického růstu zmateno a 
bude generovat náhodné atmosférické poruchy v mnohem větším objemu a intenzitě. Buďte ostražití ve svých 
regionech, protože to jsou nevyhnutelné podmínky, dokud planeta nedosáhne nové rovnováhy. 

Q – Měsíc? 
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A – Měsíc se zformoval když v kapalném stavu obíhal kolem Země. 
Během ochlazování přitahovala Země kompaktnější kovové 
materiály. Tyto velké sloupy toho, co nazýváte "vzácné zeminy" 
jako neodymové druhy, kombinované s jinými železnými rudami, 
jsou několik kilometrů pod povrchem. Kovové věže vytvořily body 
silných magnetických polí na povrchu Měsíce. Měsíc obsahuje velké 
množství vzácných kovů, které přišli z velkého bludného měsíce, který po 
srážce se Zemí vytvořil tento Měsíc. 

Q – Stín na Měsíci při zatmění (9.9.2018) ?  

A – Některé velké kruhové kosmické lodě Aldebaranu jsou v tomto období 
zaparkovány vedle Slunce a podle uvedeného směru byl stín jednoho z nich 
zaregistrován vaší sondou. CB mi ukázal další fotku vaší sondy, kde obraz 
jednoho z nich byl zaparkovaného v blízkosti vašeho Slunce, s mnoha 
služebními loděmi z jiných flotil. Tyto kosmické lodě budou pracovat na 
manipulaci Venuše na novou dráhu. Poslouží jako protiváha, aby se 
zabránilo orbitálním vlivům na jiných planetách v systému. 

Q – Muži v černém? 

A – Agenti vaší vlády. 

Q – Jak překonat závislost (cigarety, alkohol)? 

A – Mírné používání výparů a nápojů není ve skutečnosti problém, mnoho 
plemen si zachovává podobné zvyklosti. Problémem je zneužívání 
způsobené sociální nerovnováhou a depresí  u těch nejcitlivějších. Vlivy 
vašich dominantních tříd s předpojatými filmy, to je otázka zdravého 
rozumu při posuzování těchto informací. Každý může svobodně rozvíjet své 
vlastní koncepty, a čím větší jsou jednotlivé získané znalosti, tím více budou koncepty interpretovat 
univerzalistickou realitu. Světlo může svítit, oslňovat nebo oslepit, záleží na tom, jak jsou oči pozorovatele 
připravené. 

Q – Náš největší úspěch? 

A – Největší úspěch je 34% současného obyvatelstva, vědomí dosažené desítkami etnických skupin v krátkém 
čase. Není to moc běžné. Pokud má vaše otázka technologickou konotaci, říkám, že průměrně odpovídáte všem 
koloniím nulové úrovně na prahu přechodu na úroveň první, ani více, ani méně. 

Q – Minimální věk dospělosti? 

A – Ve společnosti úrovně 1 a výše proces přechodu z dítěte do dospělosti nastává zcela bez povšimnutí, s 
výjimkou zjevných fyzických změn ve velikosti a připravenosti k poznání. Pokud má vaše otázka sexuální podtext, 
děti si jsou plně vědomy své sexuální náklonnosti až poté, co se rozhodnou pro typ činnosti pro svou budoucí 
kariéru. Usilují o vyvážené soužití v souladu s úrovní svého psychologického vývoje a ne o anatomické rozdíly. To 
znamená, že spolu žijí společně jako dva studenti celý svůj život, ne jako „student a učitel“, kde pouze jeden 
dává, a druhý přijímá. Bilance vede ke štěstí, takže je to obecná představa o vytvoření ideálního spojení 
spřízněných duší. 

Q – Postup CG pokud objeví neznámou rasu? 

A – CG jako celek pokrývá předdefinované fyzické oblasti, ale existují inteligentní sondy, které jsou vypouštěny 
do neznámých oblastí, aby zachytily signály civilizací a komunikovaly s nimi v jejich vlastním dialektu v reálném 
čase. Bude-li civilizace dostatečně pokročilá, bude katalogizována pro realizaci kontaktů, když tento region bude 
mít možnost zřízení nové regionální CG. Expanze pokrytí CG se děje nepřetržitě, od realizace pozorování v 
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nulových koloniích, stejně jako na 
planetách s civilizacemi v rovnováze 
ekvivalentní úrovni jedné nebo vyšší. 
Odhaduje se, že za 2 miliardy let bude univerzální pokrytí, s ohledem na civilizace, které ho obývají. 

Q – Dolmeny?  
https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens  

 

A – Tyto balvany byly vyzvednuté "paprsky energie" a  byly instalovány na zemi s použitím antigravitačních 
metod starověkých vědců z kosmu. Při stavbě Dolmenů byla použita architektura místních obyvatel. Tyto budovy 
jim poskytovaly ochranu před útoky volně žijících živočichů a chladem, který v tomto období pokrýval celý 
region. Byly to časy šavlozubých tygrů a jiných velkých dravých savců. Díky prudkému ochlazení v regionu se 
všechno náhle změnilo a přirozená rovnováha lovu těchto zvířat byla narušena. Jedná se o pozůstatky z doby 
kamenné, ale v těchto budovách není absolutně nic nadpřirozeného, co by se dalo použít jako pomocný nástroj 
k meditaci nebo něco takového. 

Q – Reptiliánsko-humanoidní populace na Marsu? 

A – Nemáme přímý přístup k přesným údajům, ale v poslední době se smíšená kolonie neustále rozšiřuje a 
příjímají stále více a více obyvatel.  

Q – Budou elity na Marsu pokračovat se svými rituály? 

A – Vaše elity jsou součástí smíšené kolonie jako „agregáty“ reptilianů, což z nich činí problém, obzvlášť pro rasu, 
která se stará jen o sebe. Co se děje uvnitř jejich zařízení, není spojeno s atributy regionálního CG. 

Q – Vaše umění? 

A – Umění existuje na všech úrovních existence, bez ohledu na rasu, humanoid, nebo ne. Mezi planetami 
různých galaxií se obchoduje i v oblasti uměleckých předmětů. Objekty vyřezávané v exotických materiálech, 
barvy, které reagují na dotek nebo světlo, hybridizace živých exotických květin, které komunikují vůní a barvou a 
které reagují na dotek nebo na mozkové vlny. Jak vidíte, mnoho v oblasti umění je k dispozici napříč všemi 
galaxiemi. Nic specifického, nebo "trendy", máme vše pro všechny trendy.  Ke kruhům v obilí -jsou obydlené a 
neobydlené planety s ideálními plochami, dokonce jsou i planety, kde je téměř nemožné najít místo bez 
nějakého designu hostujících ras. Zajímavá místa k návštěvě. 

Q – Kvantové ovládání? 

A – Je těžké vysvětlit techniku, kterou byste mohli interpretovat jako „jednoduchou“. Kvantová manipulace 
myslí je přímým důsledkem uvolnění mozkových funkcí. To se děje v různých stadiích vývoje a souvisí to s 
genetickými změnami, které jsou spojeny se zvyšováním úrovně rasy. Pro ty, kteří již mají nějakou aktivaci, je 
jednoduché cvičení schopnost změnit směr malého plamene uvnitř kontejneru bez „pohybu vzduchu“. Může 
sloužit jako počáteční trénink. Časem může trénovaná osoba ovládat plamen do rytmu písně, zvětšovat, klesat a 
naklánět. Na úrovni vaší průměrné mozkové aktivace by tuto techniku mohlo zvládnout jen málo lidí. 

Q – Genom a jeho poškození? 

A – Humanoidní genom na vaší planetě může být považován za "patchwork", sešitý časem a vrozeně hromadící 
vady. Kromě toho jste byli kriminálně vystaveni experimentům s vodou a potravinami, které zvyšují propustnost 
genomů. To lze napravit pouze s přístupem ke strukturálním detoxikačním procesům, které mohou být 
nasazeny, až bude planeta součástí CG, bohužel ne předtím. 

Q – Odkud odletěla druhá posádka na Měsíc? 

https://yandex.ru/images/search?text=Dolmens
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A – Vzlétli ze základny v bývalém SSSR, protože všechny mise byly společným podnikem mezi USA a SSSR, s 
konkurencí a spoluprací všech zúčastněných elit. 

Q – Pulzy na Antarktidě? 

A – Základna Antarktidy provedla korekce geomagnetické sítě s cílem minimalizovat katastrofické následky a 
stabilizovat extrémy během probíhající geologické změny. Jedná se o mírné změny, které však pomáhají chránit 
komunity před vážnými škodlivými důsledky. Neutralizovaly se tak některé akce plánované vašimi elitami na 
depopulaci. Hodně se toho podařilo díky předpovědím zpravodajské služby Antarktidy. 

Q – Písečná bouře na Marsu?  https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE  

A – Bouře jsou události předpokládané během atmosférických změn na Marsu. Oteplování oblastí a vrstev 
atmosféry vytváří silné závoje při vyrovnání změn teplot. Všechny zde instalované komunity podnikly svá 
opatření se silovými poli, které izolovaly oblasti, které chtěly udržovat v čistotě od písku a výparů. 

Q – Kamenný kruh Gilgal Refa'im – Izrael (stáří 5.000 let)?  

A – Na této a jiných planetách bylo vyrobeno mnoho kreseb 
a základní struktury. Některé pro zábavu, jiné jako dar místní 
komunitě té doby. Některé takovéto struktury nebyly 
katalogizovány, protože nepředstavovaly nic kulturně 
relevantního pro registraci. Konstrukčně to vypadá jako 
nedokončené ohrady pro zvířata lovená reptiliány, podobné 
existují i na jiných loveckých planetách. Ale museli by být 
mnohem starší než tento odhadovaný věk. 

Zkusím přijít častěji. Buďte připraveni na události. 

 

158 (11.2018) 

Přátelé, omlouvám se za zpoždění. V krátkých chvílích, které jsem komunikoval s CB, jsem neměl čas odpovědět 
na otázky. Mnoho současně probíhajících prací ve vaší sluneční soustavě zabralo spoustu času všech 
zúčastněných. 
Jak si vaši amatérští astronomové mohou uvědomit, kromě událostí, které se dějí ve všech planetách systému, 
zejména Venuše se testuje na nové dráze s naplno probíhá vývoj nové atmosféry. Vedle toho již začali 
specializované týmy na faunu a flóru práce na vytváření obnovitelného systému nového kontextu planety. 
Přenáší se mnoho oceánské vody, aby se urychlil proces chlazení povrchu. Během tohoto a příštího roku bude 
muset vaše vědecká komunita hodně vysvětlit vaší společnosti obecně, protože tyto změny nebudou moci déle 
skrýt. 
- Vaše elity stále více ztrácejí kontrolu nad zeměmi. Hrozby válek a konfliktů se postupně snižují tlakem a akcemi 
CG, které regulují atmosférický přístup k jaderným zbraním. Vaše vlády cítí problémy, kterým bude planeta čelit 
v těchto přirozených změnách, které probíhají. Reakce, které mnozí poprvé pozorovali ve vaší atmosféře a v 
oceánech, se stanou stále bizarnějšími, dokud nebude tento adaptivní cyklus planety dokončen. Zpoždění těchto 
událostí poskytnuté CG bylo způsobeno začleněním Taus do systému a životaschopností Venuše pro nové 
kolonie v budoucnu. Nyní 
probíhá na planetě Země a 
Marsu přirozená stabilizace své 
nové reality. 

Q – Nové děti a starší 
generace? 

https://www.youtube.com/watch?v=JcMpO4Tn0UE
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A – Co mohu poradit, musíte chápat méně vnímavé, což znamená, že pokud jsou vaši příbuzní na úrovni 
mozkové aktivace, která je nižší než vaše, zkuste to použít ve svůj prospěch a snažte se ukázat své pravdy bez 
toho, abyste s nimi třásli. Někdy mise nebude snadná, nebo dokonce může být neproduktivní, ale důležité je, 
abyste si udrželi své vědomí bez ohledu na sociální detaily, kterým jste vystaveni ve svém rodinném kontextu. S 
inteligencí a řádnou pokorou jistě dosáhnete svých cílů. 

Q – Sociální vývoj?  
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  

A – Trendem sociálního rozvoje by mělo být, aby se stát stal pouze správcem zdrojů. Stát je a vždy bude špatným 
manažerem společností. Informace, které jste uvedli, označují povědomí, které se šíří ve společnostech, a 
zdravější a transparentnější systém, který řídí zdroje země. Více spravedlivá společnost rozdělení zdrojů a 
poskytuje prostředky nezbytné pro individuální rozvoj bez rozdílu. 

Důležitost výběru vůdců k vedení státu je prvořadá, aby systém nebyl zkreslen osobními ideologiemi, musí to být 
kompletní osoba s intelektuální schopností slučitelnou s funkcí, kterou hodlá vykonávat. 
Nebudu hodnotit, co bylo řečeno touto nebo tamtou osobou, protože existují i regionální trendy. Důležitá věc je 
tlak společností na slušnost na všech úrovních správy veřejných zdrojů. 

Q – Jaká je šance na rychlé sociální uvědomění? 

A – Bod zlomu závisí pouze na vás. Když se národy začnou zbavovat okovů uložených vašimi elitami, zdravé 
spojení národů postupně promíchá rozdíly a učiní planetu soudržnější. Očekává se "Den vzestupu". Existuje 
velká šance, že se v příštím roce otevřou kontakty CG. 

Q – Phoenix, Arizona, 13.3.1997 – trojúhelníková loď? 

A – jak jsem již řekl, mnoho závodů používá trojúhelníkový tvar na sekundárních lodích. Tam jsou trojúhelníkové 
lodě od 50 metrů dlouhá několik kilometrů, závisí na použití. Kosmická loď Camelopardalis obíhala kolem nás, 
stejně jako některé jiné humanoidní závody, a jak se rozměry značně liší, nemohu určit velikost těchto jednotek, 
které jsou pozorovány. V současné době existuje určitá shovívavost v udržování neviditelnosti, protože v 
určitých oblastech mohou být letecké nebo ptačí šoky, ale vzhledem k blízkosti přímého kontaktu s planetou, 
některé rasy záměrně vystavují své lodě, aby ukázaly, že jsou zde a tam způsobují určitý tlak na úřady, aby 
zveřejnily skutečnosti relevantní pro své spoluobčany. 

Q – Jak by kus neutronové hvězdy o průměru 2 metry zanechal destrukci, kdyby prošel sluneční soustavou. 
Podle stejných fyzikálních a matematických teorií, které jste zmínili, by se explozivně rozšířil a spustil proces 
rozpadu beta do protonů a elektrony. Jaký by byl fyzikální fenomén nebo síla, která by udržovala kus neutronové 
hvězdy v expanzi a beta-rozpadání. 

A – když atom ztratí svůj vnitřní prostor, elektrony se dostanou na oběžné dráze velmi blízko jádra protonů a 
neutronů, což drasticky snižuje fyzikální velikost atomu, ale hmotnost hmoty zůstává stejná. Vysoká hustota 
těchto atomů vytváří velmi silnou gravitační sílu soupravy, která je udržuje soudržnou. Jakmile atom má své 
redukované prostory, nerozpadá přirozeně, to znamená, že se nerozkládá. Pouze interakce průchodu černou 
dírou by zase mohla proměnit neutronovou hvězdu na energii. 

Q – Lze z uhlí vytvořit materiál s novým i vlastnostmi? 

A – uhlí v aktivovaném stavu je téměř úplně uhlík a uhlík je základním materiálem pro řadu výrobků. Uhlí může 
mít svou molekulu modifikovanou kvantovým programováním, ale pak by nebylo možné vytvořit nový prvek pro 
vaši periodickou tabulku, protože atom uhlíku bude vždy základním prvkem pro složení mnoha dalších 
materiálů, od uhlí až po diamant. 

Q – Centra galaxií? 

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
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A – To se liší od galaxie k galaxii. Centrální prvek, který drží kosmickou a planetární hmotu kolem ní, musí být 
pouze zdrojem velké gravitační síly, ať už je to superstar nebo černá díra. Nejběžnější jsou agregáty obíhající 
černé díry svou velkou gravitační silou v jakémkoliv smyslu, sání nebo vypuzování hmoty mezi pomocnými 
univerzálními rovinami. Q –  

Q – Red Square Nebula - zakapslovaný? 

A – neexistují žádné zapouzdřené mlhoviny, ve skutečnosti to není symetrické, 
jak ukazuje obrázek, musí to být částečně výsledkem použitých čoček nebo 
senzorů, způsobených velkou vzdáleností a vysokou světelností. Někdy se 
symetrie děje kvůli vzácným faktorům, ale tento případ by nebyl jedním z nich.  

A – Kde přistála na Marsu sonda INSIGHT? 

Q – Vypadá to, že věříte, že nějaká sonda byla v poslední době z vaší planety na 
Marsu upuštěna. Po desítkách let před uzavřením smluv s reptilany byly sondy 
vysílány na oběžné dráze Marsu natáčením a analýzou planety, ale po dohodě už 
nebyly nutné, protože hostitelé dosáhli Marsu během několika minut se svými 
loděmi. Tyto "průzkumné jednotky", pokud je to vhodné, jsou jednoduše umístěny na vybraném místě 
technickým personálem kolonie, aby zde posílaly data vědecké komunitě, která nevinně zálohuje všechny tyto 
inscenace. Necítíte se v rozpacích, ale víte, že technologie, kterou používá jejich humanoidní komunita, i když 
nepřijímá technologický transfer od svých plazů, je minimálně 60 let před tím, než máte dnes k dispozici. 
Technologie a vynálezy vyvinuté na vaší vlastní planetě, které byly záměrně vynechány ze strany veřejnosti, a 
dnes jsou zde široce využívány. 

Q – Co ti přineslo 8 let s námi? 

A – Už nějakou dobu sledujete naše rozhovory. CB měl doposud potřebnou trpělivost účastnit se mého studia 
kontaktu s touto kolonií, což, jak jsem již zmínil, byla nejvíce heterogenní kolonie, kterou jsem kdy studoval. Co 
jsem pozoroval jako vědec, je to, že jste vyvinuli mnohem větší adaptabilitu než jakákoli jiná kolonie s nulovou 
úrovní, kterou jsem měl možnost studovat. Síla adaptace povede tuto kolonii k tomu, aby se stala mnohem 
aktivnějším a účastnickým členem komunity, když je konečně integrována, a skutečně Terrains mohou být 
referencí pro nový, heterogennější vývoj, s přihlédnutím ke konečné kvalitě ve formaci úrovně více přizpůsobivé 
kolonie, počínaje vzory zde pozorovanými. 

Q – Různá rychlost vývoje ras na Zemi? 

A – izolované kmeny pocházely ze starověkých experimentů, které vyvážely neandrtálce mimo jiné na planety 
podobného věku, jednoduše pro experimentální vývoj. Mezi 160,000 a 20,000 roky před tam byla žádná 
kontrola nad genetickými experimenty, které byly dělány tady četnými rasami, který vedl k šíření uprchlých nebo 
kočovných wilding skupin v lesích, a tak zůstal úmyslně izolovaný od zbytku společností. 

Q – Astronauti na Marsu – operace RED SUN, 1973? 

A – v té době byl na oběžné dráze Marsu umístěn typ kosmické stanice a obyvatelé byli schopni sondu sestoupit 
na planetu, ale nevrátili se. Zaznamenali a poslali analytické informace a po několika dnech byli umlčeni. Byla to 
mise podobná nájezdům z Měsíce, poté, co byla vystavena ozáření z polí Van Allena, které věděly, že se nevrátí 
zpět. V šedesátých a sedmdesátých letech se od společnosti INASA uskutečnily tři jednosměrné výpravy na Mars. 
V následujícím desetiletí byla podepsána dohoda s představiteli plazů.  

Q – Důležité informace, které dříve nešly sdílet? 

A – jak se události dějí, mohu analyzovat s větším klidem ve vykazování, ale musíme pozorovat požadavky GC 
jako celek ve vztahu k informacím, které by mohly vyvolat negativní důsledky v tomto konečném vývoji kolonie. 
Ale určitě je budu udržovat co nejzkušenější. 

Q – Mariánský příkop? 
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A – propastná zóna zákopů Marianas byla deformací tektonických desek, kde se jedna nepřehnula druhá, ale 
obě se odklonila dolů a potopila se do tekutého magmatu, který tvořil obrovskou jizvu. 

Tisíce životních forem zde žijí s nepřítomností přirozeného světla pouze s použitím bioluminiscence, včetně 
některých velkých pečetí, velkých chobotnic a chobotnic, které žijí ve velkých jeskyních s kapsy vzduchu, které 
jsou výsledkem odpařování vody, způsobeného sopečným lávovým teplem v nižších vrstvách. Tam jsou tři 
zapuštěná města instalovaná v tom hlubokém regionu udržovaném Arcturians, kde mnoho závodů dělá 
experimenty a jiný vědecký cestovní ruch. 

Q – Požáry v Kalifornii? 

A – nic se nedá přesně říci, ale existují skupiny, které se snaží vytáhnout obyvatelstvo velkých oblastí z západního 
pobřeží tohoto území s údajným úmyslem „zachraňovat životy“, protože se domnívají, že se tento region ponoří 
do milionů úmrtí. Tyto skutečnosti nemohu potvrdit, ale existuje možnost, že se nejedná pouze o přírodní 
události v té či oné podobě. 

Q – Snížení obyvatel USA o 100 milionů do roku 2025? 

A – tyto projekce, i když alarmující, jsou založeny na skutečnosti, že USA do roku 2025 musely podstoupit 
zásadní územní transformace. Tektonické změny a vulkanismus jsou plánovány pro toto území, ale to ještě 
nebylo veřejně zveřejněno, protože vaše vědecká obec je trvale vázána na vládu. Toto, kromě nutení části 
obyvatelstva na sever nebo na jih, způsobí téměř úplné zastavení ekonomiky. Jsou to přirozené jevy, které se 
musí přirozeně stát během tohoto současného tektonického přeskupení. 

- Přátelé, vaše vlády jsou si dobře vědomy událostí, ke kterým dochází a které se mohou objevit v blízké 
budoucnosti, a mohou více otevřeně oznámit mimozemské aktivity, které uvolňují více informací, ale 
pravděpodobně s tendencí implantovat strach směrem k nám, dokonce i s vědomím, že jsme pracovat jen pro 
dobro této kolonie. Buďte ostražití na prohlášení svých vládců. 

159 (1.2019) 

A: Překladiště pro transport nákladu a lidí na Mars je v poslední době velmi zaneprázdněné. Vypadá to, že 
koordinátor kolonie rozhodl něco na poslední chvíli. Plejáďani a Arkturiáni se ujišťují, že není mezi zbrojním 
materiálem nejsou přepravovány nukleární zbraně, jak potvrdila reptilianská kolonie pro jejich základnu na 
Marsu. Mars je řízen rozhodnutím, stejně jako Antarktída. Toto rozhodnutí stanoví, že zde žádnou rasou nebude 
instalován žádný zbrojní materiál. Jediné povoleé zbrojní vybavení je na bázy energetické, nikoli nukleární.  

Q – Sdělil jsi, že žádný z oznámených astronautů mise na Měsíc se jí neúčastnil. Proč byly všechny vzorky 
měsičních kamenů z Apollo 17 prokázány jako falešné? Ten, kdo je zde byl, nepřinesl pravé? 

A – Těla dobrovolníků z mise, která šla na Měsíc analyzovat vzorky, upravit techniku a odeslat fotografické 
záznamy jsou stále na povrchu Měsíce. 
Mise byla jednosměrná. Neměla žádné 
schopnosti odletět a vrátit se. Jediná mise, 
která byla měla dostatečnou technologii 
pro návrat a naložení nákladu byla mise 
Apollo 20.  

Měsíc sám je experimentálně přesunován 
ke kompenzaci přesunu Země vzhledem 
ke změně orbity Venuše a k finalizování 
orbity Taus v rámci ostatních nebeských 
těles, které budou umístěny na periférii. 
Změnu úhlu měsíční orbity můžete 
pozorovat i vy. Silná světla z instalujících 
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trysek je možné zahlédnout i na světelné straně Měsíce.  

Q – Opravdu přistála Čína na odvrácené straně Měsíce a provádí 
výzkum? 

A – Skutečně zde přistáli a dokázali instalovat určitou techniku. 
Vysílaný obrázek je falsum pro obecnou populaci. Pokud obrázky 
neukazují nic na horizontu, jsou falešné. Tvrzení, že díky 
světelnosti v místě není možné pořídit fotografii oblohy je 
nepravdivé. Obrázek pořízený vaším současným vybavením 
odpovídá obrázku níže. Cokoli jiného je falešné.   

Q – Četl jsem knihu od S. Denerde, který tvrdil, že potkal lidi z planety Iarga. Je to možné? 

A – Občas se povede navázat mentální spojení s rasami, které nedaleko pozorují. Je nemožné definovat původ 
podle náhodného jména planety a zda vypadá, jak popisuje. Mohu ujistit, že žádný reptilián nemá uši. Žádnou 
humanoidní rasu odpovídající obrázku neznám. Jde o podvod. 

Q – Země zvyšuje svůj poloměr. Proč se moře nesnižují a dny neprodlužují? Jsme stále v první fázi, nebo je tento 
proces nějakými akcemi vyrovnáván? 

A – Důležitý detail. Země zvyšuje objem, nikoli hmotu. Tím, jak se materiál ohřívá, povrch se dilatuje, absorbuje 
plyny a tím se ochlazuje a stává porózní. Hmota zůstává stejná. Není žádná okamžitá změna v rotaci planety. Za 
změnu úrovně oceánů mohou více tektonické tlaky během procesu.  

Q – Mluvil jsi o nových druzích rostlin a zvířat, které se objeví na planetě. Můžeš popsat některé z nich, které 
sem byly již přesunuté, ale stále jsou neobjevené? 

A – Otázka je více komplexní. Rasy, které se starají o rovnováhu divočiny a frekvence osídlení od bakterií, 
potřebují pro nová zvířata, hmyz a rostliny odstranit znečistění. V současné době je země velmi biologicky 
nevybalancovaná. Řízená šoková léčba vrátí stav postupně k normálu. Pouze oni dokáží na základě analýz 
stanovit sekvence. Víme jen, že mnoho již bylo dokončeno a přeformulováno, nelze však sdělovat detaily. 

Q – Biomechanické jednotky, které zde byly umístěny na ochranu určitých oblastí, mohly by někoho zranit? 

A – Biomechanické jednotky jsou samoregenerační. Zničeny či odstraněny mohou být pouze těmi, kteří je 
instalovali. Pokud jsou tyto dávné artefakty a laboratoře odstraněny Arkturiány, nebo jinými rasami 
angažovanými v čistění, jsou izolovány. Pro deprogramování je vyžadována technika rasy, která je zkonstruovala.  

Zařízení chránilo nehumanoidní genetické výzkumy. Moderními energetickými zbraněmi lze tyto laboratoře a 
biomechanická zařízení odstranit. Ti, kteří chtějí na tomto výzkumu profitovat chtějí získat nedestruktivní vstup.  

Q – Co to bylo za rasy a lodě, které se nechaly zajmout? 
https://www.youtube.com/watch?v=imwqRPr83is&feature=youtu.be 

A – Mnoho ras používá trojúhelníkové servisní lodě. Cirkuluje jich zde zhruba 12. To, co je považováno za 
základnu je zcela mimo proporce tohoto typu lodí. Tyto se používají spíše pro vstup a odchod výzkumných sond. 
ET v těchto lodích by měli být velmi malí, takže mohou být zahlédnuti. 

Q – Až se staneme členy galaktické komunity, jak se s tím vyrovnají jednotlivá náboženství. Jaké nejdivnější 
reakce jsi zažil 

A - Zmínil jsi se o filmu, kde se vyměnilo pro civilizaci uctívané božstvo. Pokud přijde řešit problém někdo 
s velkými znalostmi, lidé rychle uznají původní božstvo jako anachronismus. To otevře mysl nové realitě. Pak 
budou schopni se svobodně vyvíjet vlastním vědomím bez kazatelů a nadpřirozených sil. Měl jsem příležitost být 
ve stejném prostředí s bytostmi 8-9 úrovně. Pokud má slovo božstvo nějaký význam, oni mu jsou blízko.  

https://www.youtube.com/watch?v=imwqRPr83is&feature=youtu.be
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Q – V posledních 158 videích jsi řekl, že lidé na Marsu 
mají technologii o 60 let před námi. Můžeš říct aspoň 
jeden příklad? 

A – Například baterie, která vydrží mnoho let bez 
dobíjení, digitálně-kvantové hybridní počítače a 
telefony, přepravní zařízení s antigravitací, vzduchem 
přenášená energie přes binární transmitery, 
energetická vrtací a řezací zařízení, regenerační 
lékařská centra, klonovaná a aklimatizovaná zvířata, 
rostliny. Jen výčet ze stovek vynálezů vynalezených na 
Zemi a skrytých před veřejností. 

Q – Jakou technologií chcete změnit DNA bytostí na planetě? Kdy budeme mít takovou vyspělou technologii? 

A – Nehrajeme si s DNA. Existuje přirozený proces změny DNA podle prostředí. Genom je schopný se vyvíjet 
zároveň s vývojem rasy a adaptovat na vybrané prostředí či kolonizaci. Aktuálně všechny změny u kolonizujících 
ras jsou vědecky ověřeny a implementovány podle záměru. Adaptativní změny probíhají v rostlin, hmyzu a 
mikroorganizmů. 

Q – Jsou Chocolate Hills v Boholu (Filipíny) pyramidy? Kdo je vytvořil? 

A – Nejsou to přírodní formace, ani pyramidy. Na planetě byla tato oblast během 500 milionů let používána jako 
zbrojní šrotiště. Mnoho zbraní zde bylo zničeno. Nyní nehrozí kontaminace ani jejich obnovení. V této oblasti 
pokračují chemické procesy jejich rozkladu.  

 

 

Q – Kdo jsou gigantičtí humanoidi objevení v jeskyních v Eqvádoru? Zemská gravitace musela být mnohem 
menší, aby zde dokázali žít. Důkazy jsou nezpochybnitelné https://www.youtube.com/watch?v=HgBvBCp2yQ4 

A – Tato rasa žila po tisíciletí v oblasti Plejád. Jejich kolonie tu byla inovativní a velmi aktivní. Výšku měli 3,5 – 5 
m. Opakovaně se vítězně bránili pokusům změnit planetu na kolonii reptiliánů. Jejich lodě byly schopné zkoumat 
vzdálené planety. Kuriózně některé z jejich map překreslil Piri Reis před 500 lety. Použil mapy této rasy z doby 
před tisíci lety, kdy vznikl Stonehenge a další podobné konstrukce, které pomáhaly jejich dosloužilým lodím 
s přistáním. Před několika tisíci lety se rozhodli požádat o pomoc s návratem mateřskou civilizaci, protože na 
Zemi byla několika dalšími rasami provedena humanoidní kolonizace a jejich život zde byl značně ztížen. V době 
před Inky začali migrovat na planetu 8x větší než Země, kterou mezitím objevila jejich mateřská rasa.  

Q – Víte o artefaktech známých jako Betzovy koule. Jak fungují a jaký je jejich účel a konečný osud? 
https://www.youtube.com/watch?v=UY9CfwASnUs 

A – Jde o staré sondy, které sledovaly letecké skvadrony během 2. světové války. Ztratili směr a skončily v poli. 
Jsou autonomní a nenásilné. Jejich ztráta nepředstavovala pro výzkumníky problém, protože jich v oblasti použili 
stovky. Armáda je ukradla a neúspěšně zkoušela jejich materiál přeprogramovat.  

Q – Lze říci, že nám známý vesmír je centrem pro ostatní neobjevené oblasti a více technologicky rozvinutý? Je 
nejideálnější oblast pro další osídlení nových vesmírů střed? 

A – Rozumím otázce, ale není pravidlem pro vývoj vesmíru. Není oválný, má tisíce propojených výběžků bez 
geometrických tvarů. Pokud lejete vodu do nádoby s pískem, není důležité, jestli z prostředka či od kraje. Písek 
bude mokrý v naprosto stejném okamžiku, protože pro vodu je důležitá pórovitost písku. Stejně tak není důležité 
startovní místo. Pro rychlost je důležitá schopnost propojení.  

Q – Technicky, co znamená úspěch z pohledu rekonstrukční trajektorie a změny života? 

https://www.youtube.com/watch?v=HgBvBCp2yQ4
https://www.youtube.com/watch?v=UY9CfwASnUs
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A – Všem je dána příležitost a potěšení dokončit své poslání. Je na každém jednotlivě, aby našel svůj směr. Nikdo 
nemůže změnit rekonstrukční trajektorii a život jinému. Každý jsem jiný, ale jsme jedno se stejnými ideály. Jsou 
provedeny nezbytné změny, respektující odlišnosti, které může každý následovat svým způsobem, jak nejvíce 
odpovídá všeobecnému dobru. 

Q – Jaké jsou plány reptiliánů s těmi, kterým zruinovali Mars. Co je pro ně vhodné, aby si ho udělali podle svých 
představ? 

A – Reptiliáni zamýšlí udržovat spojenectví a humanoidní kolonií, aby se mohli učit určitému absorbujícímu 
chování. Z těchto důvodů chtějí udržovat testovací území pro sociální sbližování kultur. Doufám, že by to mohlo 
být stěžejní pro pochopení rozdílů mezi rasami a rozvoj mírové koexistence a vzájemného učení. Budoucí 
generace uspějí a ukáží, jestli je zde možnost skutečně mírové a konstruktivní koexistence, nebo zda budou pro 
nekompatibility odděleni. Zatím mohu jen říct, že bude zajímavé to pozorovat. 

Je dobré znovu mluvit s tolika přáteli a sledovat to z oblohy. Máte privilegium se podílet na historické 
rekonfiguraci vašeho solárního systému. A i když se vás vlády snaží udržet slepé, víte, jak se na vše dívat. Držte 
se. 

 

160 (7.2019) 

Ahoj, měli jsme období výsevu na několika planetách v terraformingu a blízkých solárních systémech. Naše flotila 
se účastnila různých úprav a interakcí se společnostmi, které začínají svůj první vztah s touto regionální CG. Měli 
jsme krátký odpočinek, což mi bránilo v kontaktu s vámi. Omlouvám se za toto zpoždění, ale jsem jen jedním 
z členů naší posádky. 
 
Q - Mythi, my, kteří pracujeme na moři, rybáři, jsme zaznamenaly v průběhu let změny. Mohl byste prosím 
vysvětlit, proč se říká, že se ryby třou při 4 ° C, když je teplota na dně v mnoha místech v Severním moři kolem 9 
°? Bude to stabilizovat? Proč v době úplňku ulovíme méně ryb? Co se stane s rybami, jako jsou tresky? Migrují 
do hlubin, proč? Prosím, pomozte nám vyjasnit chování ryb a co očekávat v budoucnu. 
 
A - André, ryby ze studených vod se vždy snaží třít v chladnějších vodách, aby udržely svůj potěr v cyklech 
proudů, kde vyrůstali po generace. Při nižších teplotách zde cirkuluje méně dravců. Dravci budou hledat hejna v 
teplejších oblastech. Při měsíčním svitu se hejna různých druhů ryb skrývají v hlubších vodách nebo ve stinných 
oblastech u mělkých břehů nebo ostrovů, protože nadměrné světlo je příliš zviditelňuje a pro dravce je snazší 
tyto hejna sledovat. Měnící se teploty v oceánu a přemístění geografických 
pólů mění proudy. Budete se muset 
přizpůsobit novým rybářským oblastem. 
 
Q - Mythi, nejstarší archeologické důkazy o uctívání Shivalinga pochází z 
pozůstatků kultury Harappa. Máte 
nějaké informace v 
databázi Galaktické 
komunity o tom, 
jaký význam mají tyto 
předměty? 
 
A - Nikhile, jde o pítka. 
Mentoři té doby poskytli 
jako dar 
naprogramovanou 
kvantovou hmotu s 
nanokomponenty, které 



259 
 

čerpají vodu ze vzduchu, 
podle tloušťky vrstvy 
aplikované na centrální 
sloup. V některých 
regionech měly této hmoty 
hodně a mnoho lidí k tomu 
mělo přístup. V průběhu 
let byla z většiny kusů 
seškrábnuta, aby se ji   
pokusili znovu použít v 
jiných částech. Ale jakmile 
se pokusí o opakované 
použití, účinek se rozplyne. 

 
 
Q- Mythi, máte nějaké 
informace týkající se smrti 
turistů v severním Uralu mezi 
horou Kholat Syakhl (1096,7 
m) 
a bezejmennou výškou 905. 
O této tragédii je mnoho 
pověstí a verzí. Co se vlastně 
stalo 2.února 1959, kdy 
skupina 9 turistů v čele s 
Igorem Ďatlovem zemřela za 
okolností, které nebyly zcela 
objasněny? 
 
A - Tento incident byl 
způsoben vojenskými testy 
zařízení generujícího 
energetická pole paralyzující 
centrální 
nervový systém a způsobující 
vizuální efekty. Jeden z 
těchto artefaktů explodoval v 
noci poblíž tábora a způsobil, 
že všichni panikařili a utíkali, aniž by pochopili, co se děje. Násilné přemístění vzduchu spojeného s polem 
mikrovln vytvořených výbuchem způsobilo fyzická zranění a celkovou dezorientaci celé skupiny. Ti, kteří nespadli 
do roklí, byli dezorientovaní a nedokázali se v temné noci vrátit do tábora a rychle umřeli na hypotermii. 
 
Q - Mnohokrát jsi zmínil, že města Atlantida, Brasilis a Saxas se potopila a jsou stále ponořena. Co je struktura 
Rachatu, oko Sahary? Je to ztracené město Atlantis, které Plato popsal ve svých rozhovorech? Sdílejte s námi 
detaily, prosím! https://youtu.be/oDoM4BmoDQM 
 
A – Civilizace Atlantis a Brasilis byly velmi velké a rozložené do několika oblastí. Některá města 
Saxas jsou pohřbena v kontinentálních oblastech a některé budovy již byly prozkoumány 
vašimi archeology. Kolébka Atlantis (Severní město) a všechna její technologická a historická 
centra byla ponořena.  
To, co nazýváte Oko Sahary, bylo velké     
kosmopolitní obchodní město až do doby před 
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12 000 lety. Udržovalo zájmy Atlantidy, Saxas, Brasilis a Sumeru, udržovalo letecké trasy, které vedly po celé 
planetě, udržovali obchodní vztahy s Mayi a Inky. Stejně tak Aztékové přes další město v regionu Bermudy ve 
střední Americe. Setkání s vůdci civilizací Ameriky se konala na místě, které jste nazvali Velikonoční ostrov. 
 
Q - Mythi, nedávno jsi mluvil o tom, že už nejsi "zahraniční 
dobrovolnou jednotkou", což ti dává šanci mluvit o něco víc 
otevřeně. Mohl bys podrobně rozvést, co to znamená? 
 
A - Andrew, otázky lze klást s větší jistotou a svobodou. Já odpovím, co 
nejlépe mohu, samozřejmě na základě některých minimálních standardů 
stanovených CG. 
 
Q - Území zvané Tartarie mezi Kaspickým mořem a Tichým oceánem, vedle 
Číny a Indie. Existuje verze, že tato říše byla velmi rozvinutá, a byla zničena 
nějakou mocnou zbraní kolem XVII-XVIII století? 
 
A – Rasa udržuje základny v oblasti tibetské náhorní plošiny a vedla po 
tisíce let různé koloniální asijské kultury na planetě. Někteří ji označují jako „Kipčové“, včetně Mongolů a Tatarů. 
V dávných dobách instalovala tato rasa stovky zařízení a vybavení na obranu proti útokům reptiliánů, které jsou 
dnes odstraňovány Arkturiány. Mnoho vůdců se pokoušelo použít tato neobvyklá zařízení jako zbraň, a některé 
jednotky generovaly náhodná energetická pole, která úplně odstranila některé civilizace, včetně všech správních 
elit říše, v jejímž centru byla její vědecká a vojenská centra. 
 
Q - Mythi, podle legendy je Artuš britský král, který v 5. století porazil armádu Saxonů (Saxas). Existoval Artuš a 
Merlin historicky, nebo je to folklór, či příběhy z jiných světů? 
 
A –Saxoni a Saxas spolu nesouvisí. Jde o folklór a příběhy, které časem vytvořili malíři, aby zušlechťovali a 
vylepšovali zvěrstva spáchaná králi, kdy vládli a drancovali jiné národy ve jménu své vlastní vznešenosti. Příběhy 
vždy vytvářeli vítězové, nakonec dávají lidem falešný obraz, legendy a falešné pravdy, s cílem vytvořit falešné 
modly, které budou lidé uctívat. 
 
Q-Mythi, na souřadnicích ( 43°04'27,58" 92°48'48,56") je v Číně neobvyklá základna. Na co a kým byla použita? 
Co jsou zářící symboly ve formě čísla 8 a jak byly vytvořeny? 
 
A – O těchto místech se nemohu příliš zmiňovat, protože zde probíhá technologický vývoj Číny spolu s 
mimozemskými partnery, téměř jednostranným způsobem. Chtějí poskytnout vše, co tito spojenci potřebují k 
obsazení měst a zařízení postavená speciálně pro infrastrukturu, kterou v blízké budoucnosti chtějí. Značky "8" 
jsou vlastně přistávacími značkami různých modelů malých nákladních lodí, které parkovaly v místě před 
dokončením parkovacích pruhů. 
 
Q-Mythi, jak se můžeme bránit proti technologii 5G a jaké nebezpečí může technologie přinést? 
 
A - 5G technologie byla vyvinuta reengineeringem starých 
vysílačů spolu s materiálem získaným z nehod 
některých starých kosmických lodí. Nakonec přišli s typem 
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přenosu, který je možné ještě dnes zachytit našimi 
  nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro vaši rasu nebo životní prostředí. Ale pokud bude tato síla 
nezodpovědně rozšířena, mohla by ve středně dlouhé době způsobit poškození. Vzhledem k instalovanému 
zařízení se zdá, že nebude mít žádný nebezpečný dopad, ale bude úplná kontrola nad všemi uživateli systému. 
Omezí soukromí a individualismus, protože vaše spotřebiče, auta a další zařízení budou navržena tak, aby 
poskytovala data do tohoto nového systému v reálném čase. 
 
Q - Anomální zóna v Rusku, v oblasti Perm, v obci Molebka. Jak se tato podivná anomální zóna objevila a proč se 
o ni zajímají mimozemšťané? Místní lidé říkají, že byli svědky přistání létajících talířů a někteří měli kontakt s 
mimozemšťany. Souřadnice: 57°14'17" 57°564'10" https://youtu.be/Tp0J7AlnOwg 
 
A - V regionu mnoho let funguje smíšená základna provozu a je stále funkční. Zabývá se především životním 
prostředím a rovnováhou flóry a fauny. 
 
Q - Mythi, zdá se, že vidíme začátek geopolitické změny. Elity mají být souzeny za zvěrstva na lidech. Ve videu 
114 jste uvedl, že „Rusové a Blízký východ se budou starat o Západ a Čína se bude starat o Asii a Evropu.“ 
Změnilo se to díky Trumpovi? 
 
A -Tami, jak si můžeš všimnout, národy na sebe dnes jen štěkají jako psi, kteří nekousnou. Nejsou žádné další 
skutečné útoky. Vedoucí představitelé elit vědí, že čelí mnohem větším problémům než jejich regionální 
protějšky. Jsou si vědomi toho, že pokud dojde k přímému kontaktu, nebudou kontakty centralizovány politicky, 
ale budou přímo s vedoucími komunit. To je znepokojuje, protože nevyhnutelně ztratí kontrolu nad situací, a to 
znamená postupnou ztrátu kontroly nad masami. Vaše přísloví říká: „Pokud nemůžete vyhrát, připojte se.“ A to 
se vaše elity zoufale snaží udělat tím, že své ministry instalují jako regionální vůdce, jako by tato taktika nebyla 
odhalena agenty CG. V tomto novém období budete procházet zajímavými momenty z politického hlediska. 
 
Q-Mythi, Ve videu 158 z loňského listopadu jsi řekl, že existuje velká šance, že rok 2019 začne otevřený kontakt 
s Galaktickou komunitou. Jak se věci vyvíjí? Jaké faktory je třeba splnit? 
 
A - Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, pro dobré pozorovatele se věci dějí. O přímém všeobecném kontaktu 
rozhodne CG podle událostí nebo překážek, které se elity snaží vytvořit, aby událost maximálně odsunuly. Při 
jednání s psychopaty není snadné předvídat všechny události a obtíže. 
 
Q - Saturnův měsíc – TITAN. Je tam nějaká forma života? 2. Úloha satelitů, proč máme jen jeden? Můžeme mít 
další měsíc? Proč jich má Saturn tolik? 
 
A -Nikolaji, satelit Saturnu vámi zvaný Titan, je velká nádrž ledových plynů, včetně mnoha z nich v kapalném 
stavu pod povrchem. Existují tisíce druhů bakterií, enzymů a dalších organismů, které mohou koexistovat a 
metabolizovat s těmito plyny, ale není to místo slučitelné s vyšším životem zvířat. Země má pouze jeden 
přirozený satelit, který je téměř binární, zbytek jsou malé skály, které neovlivňují planetu. Země může mít více 
měsíců, pokud je během průchodu pohodlně zachytí gravitační silou, ale je velmi nepravděpodobné, že se tak 
stane. 
 
A - Velké plynné planety ve hmotě a gravitační síle jako Saturn a Jupiter mají mnoho měsíců, protože mají 
mnohem větší sílu je zachytit, a určitě budou i nadále zachycovat další měsíce. Pokaždé, když vaši vědci oznámí, 
že "identifikovali" nový měsíc u planet vaší sluneční soustavy, můžete si být jisti, že se jedná o nové, nově 
zachycené měsíce. 
 
Q – Mythi, zmínil jsi, že poslední průzkumné vozítko bylo umístěno na Mars s pomocí reptiliánů. V posledním 
videu jsi řekl, že i čínské mělo „pomoc“. Jaká rasa pomáhá této vládě s jejich průzkumem vesmíru. 
 
A – Protože mají jen neškodné vybavení ke shromažďování informací, v případě Měsíce pomohli Camelopardalis, 
a v případě Marsu je vše zinscenováno, protože sami vědci žijící v kolonii se starají o vytváření iluzí, které 
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ospravedlňují peníze vynaložené na fasádu těchto operací. 
 
 
Q – Objekty v Antarktidě - co se stalo a jak dávno? 
75°0'46,98”S 0°4'52,71”E , Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy 54°39'43”S 36°11'42”W.    
 
A – Zdá se, že jde o malou soupravu k průzkumu oceánského dna, která byla z nějakého důvodu opuštěná na  
vyvýšeném místě po mnoho stovek roků, a nakonec sklouzla kvůli oslabení ledové tabule v oblasti. Větší typ 
tohoto zařízení zanechává stopy podobné těm, které lze pozorovat téměř na celém dně oceánů planety. Tato 
druhá fotografie ukazuje stále funkční výzkumnou základnu na ledu, vstup je v horní části fotografie. Vstup je 
chráněn silovým polem, proti neoprávněnému vstupu. Vaše vlády to vědí, ale nemohou s tím nic dělat. 
 
Q - Někteří vědci v dobré víře stále častěji navrhují cyklickou povahu Velkého slunečního minima a Solární 
micronov. Budou blížící se solární cykly postupně slabší a jak cyklický je solární mikronov/Super proudění? Tyto 
přírodní události budou potřeba v nové realitě naší planety? 
 
A - Kruliáni upravili novou frekvenci úderů vašeho Slunce a jejich chování v této nové fázi má tendenci být 
 
mírnější. Data, která používají vaši vědci na základě minulých událostí, jsou v mnoha ohledech zastaralá, pokud 
jde o chování vašeho Slunce v budoucnu. Proto tyto předpovědi nelze brát v úvahu. 
 
Q – Jsou v Grand Canyonu nějaké historické artefakty a indikátory, které by vedly k podstatným změnám v 
chápání našeho vlastního původu a historie na této planetě? 
 
A - Před tisíci lety existovala v této oblasti velká humanoidní civilizace, ale opustila region po několika generacích 
a migrovala na sever, kde byla hojnost zdrojů. Touto planetou pro rozvoj prošlo mnoho civilizací, mnohé z nich 
neměly vliv na historii humanoidů, které dnes dominují kultuře na planetě. Byly to rasy, které se nemíchaly ani 
etnicky ani kulturně. Ve skutečnosti tyto drobnosti spolu s tisíci jiných slouží pouze jako důkaz, který potvrzuje 
průchod mnoha jiných kultur, které tuto planetu používaly jako místo rozvoje. 
 
Q - Smrtící vlna tepla zvaná Rexův blok zasahuje Evropu a může se stát novou normou. Vyplývají tyto extrémní 
teploty z posunu pólů, činnosti člověka, nebo něčěho 
jiného? 
https://www.axios.com/europe-heat-wave-temperature-records-
130f792b-4ba0-4e5e-a929-909111dce132.html 

 
A - Ro, jak jsem kdysi zmínil, oběžná dráha Měsíce byla 
přemístěna pohybem jádra planety, který udržuje 
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gravitační tunely. Tato změna modifikuje magnetické pole, které zase postupně přemisťuje geografické póly. 
První změny se projevují v podnebí, mořských proudech a atmosféře. Tyto změny mohou být v některých 
regionech dramatické. Jak jsem již zmínil, komunity se budou muset ve svých regionech přizpůsobit, protože 
zemědělská produkce bude muset být nahrazena jinou, která budou lépe slučitelná s novým klimatem. 
 
Q – Něco o pohybech lodí kolem Slunce? 
 
A - Pohyb je v systému velký, protože s 
orbitálním přeskupením, které je prováděno, 
se přidává terraforming 
Venuše. V současné době je tu mnoho ras na 
podporu těchto operací. 
Náhodné otázky: 
 
Q-Mythi, máme-li se zúčastnit, musíme být 
informováni, ale jsme ve tmě. Jak pomoci 
plánům CG? 
 
A -To nejlepší, co teď udělat, je udržet si 
rovnováhu a mít trpělivost. CG uvolňující 
přímé kontakty, všechno by 
mohlo být vysv  ětleno a dohodnuto s 
dobrovolníky. Mnoho možností spolupráce 
může nastat regionálně. 
 
Q - Mythi, naši vědci jsou zmateni induktancí 
magnetických polí. Můžeš o tom něco říct? 
Může tato interakce 
negativně ovlivnit lidské tělo nebo mysl? 
 
A - Induktance magnetického pole 
generovaného na jiných vodičích je velmi 
stará znalost, nevím, čemu v této 
době událostí nerozumí, protože vše, co se 
týká hmoty, pracuje s magnetismem a 
induktancí. Tato relativita 
nezpůsobuje žádné škody na živých bytostech. Stále ještě nechápou, že existují i jiné typy magnetismu, které 
umožňují interakci mezi nekovovými předměty ... je to jeden ze základních principů kvantové interakce, o které 
vaši vědci v tuto chvíli prakticky nic nevědí. 
 
Q - Mythi, řekl jsi, že 90% práce na ukončení elitní nadvlády se odehrává v zákulisí. Je některé z nedávných 



264 
 

zatčení elitních pěšáků důkazem pokroku? 
 
A – Plejáďané jsou v zákulisí velmi aktivní. Tento pokrok je výsledkem interakce jejich agentů, kteří infiltrují vaše 
vládní útvary. 
 
Q - Změny Venuše - poslední fotografie - pokud jsou skutečné - ukazují, že povrch Venuše je modrý, což nikdy 
nebyl. 
 
A - Venuše je v rekordním čase terraformovaná. Probíhá proces přímého vložení infrastruktury pro faunu a flóru. 
Brzy bude planeta vypadat živá s biologickou rovnováhou mezi lesy a oceány. 
 
Q – Kde je Taus?  
 
A - Oběžná dráha Taus ještě nebyla dokončena. Možná bude umístěna mezi Saturnem a Jupiterem. Konečné 
definování oběžné dráhy provede skupina vědců Taus se souhlasem vědců z CG. 
 
Q - V posledních několika týdnech jednotlivci po celém světě údajně vidí záhadná blikající světla i na měsíci. 
 
A - Jako nárazníky orbitálních změn Měsíce jsou používány trysky. Jak jsem již varoval, všechny tyto pohyby 
budou snadno pozorovatelné vašimi amatérskými astronomy. 
Jsem rád, že se vracím z misí a mám v úmyslu pobýt na naší základně na Marsu delší dobu. Doufám, že všichni z 
vás, mí přátelé, jste v pořádku.__ 

 

161 (10.2019) 

Ahoj kamarádi, 

Moje posádka i já i jsme stále žádáni, aniž bychom měli delší volno. Přemístění některých drah a změny náklonů 

dočasně destabilizují některé planety a měsíce systému. Záměrně provedené změny můžete pozorovat i ve vám 

dostupném pozorovacím softwaru, protože i váš měsíc byl několikrát přemístěn. A poprvé čas jsem vstoupil do 

zalesňovacího pole na Venuši, kde Zigové a Taagové odvádí skvělou práci, stejně jako na Marsu. Už se objevili 

včely a motýly, i když dýchatelná atmosféra je stále silná jen 25 km a stále můžete jasně cítit zápach podobný 

„vůni síry“. Věřím, že se současnými technikami v několika desetiletích budeme mít mnoho druhů savců.  
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Q - Vážený příteli, uvnitř Evropy existuje několik zcela nelogických mikro států. San Marino, Andorra, Monako, 

Lichtenštejnsko, a samozřejmě Vatikán. Proč? Proč tyto ostrovy nemají zákony. Mají spojení se skutečnými 

elitami?  

A -Samozřejmě, Uroshi, jsou to konkrétní body, kde mohou shromažďovat zdroje, jako drahé kovy, kradené a 

zneužité umění, šperky, věci, které se nespadají do běžných bankovních záležitostí. I když elity ovládají většinu 

centrálních bank, kontrolují současné peníze a zavazují si dlužnické země, musí mít své vlastní útočiště, kde 

nikdo, nikdy, nic nezpochybňuje.  

Q –Mythi, Ilona a Ivana Podhrazska, sestry z České republiky, tvrdí, že byli v kontaktu s humanoidním ET zvaným 

Olie z planety Elielji. Na obloze jejich ET kontakt demonstroval svou přítomnost před mnoha svědky. Jsou tyto 

dvě ženy kontaktovány někým, koho znáte, nebo jde o „temné okultní vědy?  

A - Miku, jde o další příběh vytvořený vědomými vizemi velmi imaginativních lidí. Žádný EBE z žádné planety 

Elielji.  

Q - Drahý Mythi, mnohokrát jsme slyšeli, že lidé, kteří se probudili ze spánku, začali mluvit jiným jazykem, který 

se nikdy neučili. Znamená to probuzení, že je osoba na první úrovni?  

A - Jak jsem vysvětlil dříve, mysl má mnoho „deaktivovaných“ částí, ke kterým lze náhodně přistupovat během 

spánku. Tento příznak je pouze důkazem toho, že tento člověk byl inkarnován v jiných oblastech planety, v jiné 

etnické nulové úrovni v kolonii. Vzpomínky na různé jazyky nebo snadnost jejich učení ukazují různé minulé 

inkarnace těchto lidí.  

Q - Mythi, na Zemi byly kdysi dávno přeneseny různé druhy lidí. Jaké bytosti tu byly před smícháním DNA na 

Zemi? (před civilizacemi Atlantis, Sasové, Římané atd.) Proč potřebovali dotaci DNA? Jak vypadali? Jaké bylo 

jejich chování? Zvyky? Funkce mozku? Empatie? Agresivita a sobectví?  

A - Ve skutečnosti docházelo ke křížení DNA s prvotními humanoidními rasami, které zde byly vysazeny v 

určitých stádiích planety právě tak, jako všechna zvířata. Tato takzvaná „prvotní kolonizace“ slouží k posouzení 

vyváženosti fauny, která se dokáže přizpůsobit planetě a existovat v přirozené infrastruktuře daného místa. Byli 

to drsnější bytosti, mezi mnoha jinými např. neandrtálci, kteří se dali použít k pozměnění na kultury, které 

zamýšlely přenést i na tuto planetu kolonie k iniciaci specifické kolonizace. Ve starověku byly genetické 

technologie experimentální a existovala tu rasa, která vylepšovala plemeno. Měla za cíl, aby se jejich kolonie 

vyvíjely rychleji než ostatní, aby se zvýšila jejich prestiž mezi vyvíjejícími se koloniemi. Všechny etnické skupiny, 

které byly přeneseny na tuto planetu, obsahují část DNA od nejranějších prvotních humanoidů přivedených na 

planetu v době strukturování fauny a flóry na samotné humanoidy. S výhodou dokonalé adaptace primárních 

bytostí se nové etnické skupiny bez problémů přizpůsobily tomuto novému prostředí a urychlily adaptabilitu o 

mnoho stovek let.  

Q-Mythi, jsem z Ruska, kde každoročně umírá stále více lidí kvůli žonglování s výsledky voleb. Jsme chudí v 

nejbohatší zemi světa. Mučitelé lidí ve vládě, jako je Putin, se jednoduše nevzdají své moci (bez boje). Co byste 

radil Rusům v této situaci? 

A - Tatiano, nemyslete si, že tímto trpí pouze Rusko. Ve skutečnosti se tyto problémy vyskytují u všech etnik, 

protože globální i regionální elity nebyly řádně neutralizovány. V nových časech je vyvíjen velký tlak na 

globalizované informace, aby tyto elity již neměly pravomoc udržovat společnost na této úrovni chronického 

ochuzování, a to jak fyzicky, tak kulturně. Roste počet těch, kteří jsou vědomí. Ti, kteří toho dosáhnou 

v drsnějším prostředí, budou mít vyšší přidanou hodnotu než ti, kteří získali své vědomí ve šťastnějších 



266 
 

prostředích. Důležité je, aby každý jednotlivec vykonával svou roli a čekal. Jak se světlo zvyšuje, záškodníci se 

stahují do svých děr a nakonec tam zůstanou, protože je nemožné bojovat se světlem. 

Q – Kdo založil Petrohrad. Proč bylo město po dlouhou dobu opuštěno – válka, nebo přírodní katastrofa?  

A - Některá města, jako je Petrohrad, byla postavena v místech bez pozemní infrastruktury, aby podporovala 

určité záměry. K těmto chybám obvykle vede politická arogance, a v tomto městě to nebylo jinak. Vaše vlastní 

rasa postavila město na úkor mnoha lidských obětí, protože to bylo tehdy považováno za strategické. Město bylo 

na dlouhou dobu opuštěno, protože věřili, že se doslova potápí. Ale s odčerpáváním vody, kterou dříve oplýval, 

byla půda méně propustná a nakonec našla podporu nadváhy. Nedošlo k žádné přírodní katastrofě, ale ke 

katastrofální volbě místa pro založení města v té době. 

Q - Mythi, je tmavá struktura ve vodě severně od Velikonočního ostrova Lemurie, nebo snad její hlavní město? 

Jaké technologické artefakty (pokud existují) tu lze najít? Jaká rasa lidí tam žila a kde jsou teď?  

A - Mnoho z těchto struktur, které zmiňujete, se stále používají. Některé starověké městské ruiny stále existují. 

Něco málo je i starých opuštěných technologií, ale v těchto starých budovách je mnoho umění. Označená oblast 

je region současných aktivit. Lemurie je trochu více vpravo a na sever. Všechny vaše vlády znají postavení 

starobylých ruin a aktivních zón, ale nemají k dispozici žádnou technologii pro přístup k většině z nich. 

Q - Mythi, jak jsem 

pochopil z vašich 

slov, rasy úrovně 6 

dokáží doslova 

létat v atmosféře? 

Mohou někteří lidé 

a vyšší rozvinuté 

rasy přenášet své 

myšlenky 

telepaticky, nebo 

pohybovat 

fyzickými objekty 

pomocí síly myšlení 

a manipulovat s 

hmotou 
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telekineticky? Je možné teleportovat fyzické objekty nebo dokonce sám sebe na jiné místo mentálně? Pouze 

pomocí myšlenek, bez použití jakýchkoli zařízení. Mají tak vyspělé rasy takové schopnosti?  

A - Některé rasy vyšší úrovně mohou levitovat, hýbat objekty, jíst a pít bez potřeby nádob, ale nemohou létat, 

nebo se kamkoli mentálně přenášet jako skok. Například, pokud jste zapomněli klíče v autě, nemůžete je 

donutit, aby se vám objevily v ruce, ale můžete mentálně zvednout kolík zámku dveří ... Vyšší rasy se mohou 

telepaticky přemostit a vidět nebo cítit prostřednictvím kolegy na vzdálené planetě. Pokud jde o létání, skutečně 

létají pouze některé insektoidní rasy, některé humanoidní a plazí rasy si vyvinuly membrány horních končetin, 

které umožňují klouzavé lety jako vaše „kluzáky“.  

Q – Mythi, kvůli chamtivosti máme mnoho potlačených technologií, které by mohly naši současnou realitu 

blahodárně proměnit. Můžete se podělit o jakékoli užitečné myšlenky ohledně uvolnění těchto aktiv pro obecné 

použití na Zemi. Jako místní můžete sdílet ty nejužitečnější s CB po celém světě?  

A - Několikrát jsem o tom diskutoval s CB. Dalo by se to provést, ale pro většinu technologií nejsou k dispozici 

žádné základní suroviny. Bezdrátové rozvodné systémy typu Tesla mohly být dostupné již mnoho desetiletí, ale 

nebylo by možné řídit přístup k nim a účtovat poplatky. To by znamenalo konec milionářského energetického 

odvětví udržovaného vaší elitou. Všechny energetické sítě by byly zničeny, vaše současné elity by ztratily 

miliardy investic. V současné sociální konjunktuře by nebylo možné nasadit takovou věc, která by byla snadno 

označena jako „zakázaná“ a uživatelé by byli považováni za zločince a teroristy. . 

Q - Mythi, můžete nám říct, jaký druh stvoření byl nalezen v Kyshtymu v Čeljabinsku v roce 1996? Byla vysoká 

20-25 cm a nějakou dobu ještě žila. Mumie záhadně zmizela krátce poté, co se zveřejnily zprávy a obrázky. 

Stvoření nazvali „Alyoshenka - Kyshtymský trpaslík“.  

A - Podle obrázků neexistuje nic takového. Vypadá to jako sestřih, nikoli skutečné stvoření. 

 

Q - Zemětřesení 5. července v Kalifornii - China Lake vojenská základna. Bylo to zničení hluboké podzemní 

vojenské základny?  

A - Uroshi, nemám v úmyslu se přímo zabývat podstatou této záležitosti v této době, ale mohu říci, že první 

„zemětřesení“ vyvolalo očekávané očekávaní druhého, s posunem poruchy zjištěným armádou při stavbě 

podzemní základny s tunely, které sahají až k oceánu. Zdá se, že záměrem je vyvolat řetězovou reakci k 

destabilizaci zlomu San Andreas na spojení Tichomoří s Mexickým zálivem. V této souvislosti si vzpomeňte na 

zakopaný materiál obklopující oblast Yellowstone. Mohou být součástí kontextu. 
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Q - Řekněte nám o návštěvách ruských patriarchů Alexe a Kirilla 

v Antarktidě v letech 2002 a 2016. Šli tam pouze z církevních 

záležitostí, nebo se setkali se zástupci CG? 

https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-

penguins/  

A - Mohu vás ujistit, že tam nebyli na mši. Rusové byli mluvčími 

personálu v Antarktidě v žádostech o navrácení cizích 

předmětů, kterých se zmocnily různé vlády. Několik vůdců tam bylo, aby se ujistili, že jejich partneři nebudou 

mít protekci. To byl hlavní důvod těchto podivných výletů.  

Q - Jaké je složení současných chemtrails pozorovaných na obloze? Pokud jsou tyto současné chemtrails 

prospěšné, pomohou zvrátit smrt mořských savců, jako jsou delfíni a velryby?  

A - Použité spreje zůstávají ve stejném složení a udržují vysokou hladinu oxidu hlinitého pro zesílení 

elektromagnetických vln. Plejáďané to mají pod kontrolou, já nemám vědecké údaje z jejich závěrů o konečném 

použití vaší armádou.  

Q - Mythi, naši vědci našli obyvatelnou superzemi GJ357d ve vzdálenosti 31 světelných let. Můžeš nám o tom 

něco říct? Kdo tam žije? https://www.axios.com/super-earth-31-light-years-away-may-support-life-d1d0298d-

3c82-4f99-a4af-22774fc1ed70.html  

A - GJ 357d je jednou z tisíců exoplanet putujících po vaší galaxii. Všechny exoplanety schopné nést biologický 

život jsou nějakým způsobem osety nebo již obsahují kolonie. Příkladem je tato exoplaneta ve věku dinosaurů. 

Je to velmi krásná planeta v období, kdy se její příroda musí vybalancovat a vytvořit harmonii potřebnou pro 

plnou humanoidní kolonizaci. Takto tisíce let čekají na dobrovolnické společnosti, které se budou podílet na 

rozvoji nových kolonií za podpory regionálních galaktických komunit.  

Q- Mythi, přes 3,5 milionu lidí projevilo zájem znát pravdu o mimozemšťanech svou účastí na Události v oblasti 

51. Znamenalo by takové představení pro galaktickou komunitu naši ochotu být součástí galaktického 

společenství?  

A - Řekněme, že je to malý vzorek. Být zvědavý neznamená být si vědom všeho, co znamená pro společnost být 

součástí komunity, která se snaží harmonizovat své složky. Existují prostí lidé, domorodé komunity, mimo jiné, 

kteří, ač daleko od těchto událostí, uvědomují si čistou intuicí, že jsou součástí něčeho mnohem většího, co 

přesahuje skutečnost, že žijí na této planetě. Existují pravdy, které vám nikdo nemusí říkat, abyste věřili, stačí 

zdravý rozum, 

abyste si v sobě 

uvědomili, že jste 

skutečně součástí 

něčeho mnohem 

většího než tato 

malá planeta. 

Když bude toto 

číslo na 

požadované 

úrovni podle 

galaktických 

parametrů, 

https://www.rt.com/news/332835-patriarch-kirill-antarctic-penguins/
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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planeta bude připravena na integraci 

do regionální komunity. 

Q -Mythi, jaká rasa a co tady dělala?  

https://youtu.be/NJPsCaMSADY  

A - Pochází z kolonie úrovně 2 planety 

obíhající kolem binárního hvězdného 

systému v souhvězdí Reticulum, 

pouhých 39 světelných let od Země. 

Pracují ve spojení s několika dalšími 

rasami. Mají dobrý charakter a 

nezneužívají jiné společnosti se špatnou vírou. Některé z těchto skupin pracují v technické oblasti některých 

reptiliánů zde, a na Marsu.  

 

Několik otázek od našich moderátorů:  

Q –Mythi, vždy jsme odkazovali na druhy podle jejich hvězdy původu. Prosím, řekněte nám, jak si říkají lidé z 

Mantuku, Plejád, Aldebaranu, Arkturu, Camelopardalis? Je příjemné poznat lidi lépe podle jejich vlastních jmen.  

A - Všechny tyto názvy se zakládají na jménech, která jste těmto místům původu dali sami. Nemají absolutně nic 

společného s názvy nebo odkazy používanými v oficiálních hvězdných mapách. Dokonce i galaxie Andromeda tak 

byla pojmenována vámi, nikde jinde, pouze na vaší planetě. Je obtížné pojmenovat různé společnosti a jejich 

varianty, protože většina z nich ve svých místních zastoupeních používá symboly a v oficiálních hvězdných 

mapách je zaregistrováno jméno, nebo symboly identifikace společnosti zabývající se touto planetou. Existují 

planety s více společnostmi různých ras, které obsahují několik souvisejících odkazů, takže je obtížné určit 

„jedno jméno“. Tyto rasy dodržují chronologii. Každá označuje své původní místo původu jako rasu, 

následovanou odpovídajícím označením kolonií, které udržuje rozptýlené po jiných planetách. Jako příklad, 

všech 1871 společností iniciovaných Plejádami má původní značku galaxie jako značku „planetárního původu“ 

první generace ”, následovanou pojmenováním „druhé generace“, a pokud má tato sekundární kolonie další 

kolonie, bude existovat agregát třetího symbolu označující v chronologickém pořadí jeho identifikační zkratku 

jako „třetí generace“ atd. V případě, že je kolonie vytvořena v jiné galaxii, bude pro tyto galaxie vytvořen fúzní 

symbol, který bude předcházet označení „mateřské rasy“. Takto to funguje se všemi rasami a jejich společnostmi 

spojenými s galaktickými komunitami, aby mapy a databáze mohly být synchronizovány a pochopeny všemi. 

Místní společnosti mohou mít své označení, často lidová jména zahrnující zakladatele, vlastnosti jejich planet, 

měsíce a někdy i slunce. Místní jména jsou jako „Babylónská věž“. Například pokud Tibeťan ve svém dialektu říká 

„Jsem ze své země“, Nor nebude mít tušení, kde je. Z GPS souřadnic je vše jasné. Proto v mezigalaktickém 

kontextu záleží na původu mateřské rasy a všech následných úrovních její sociální expanze. Když se 

Camelopardalis, Arkturus, Aldebaran nebo jakékoli jiné plemeno identifikuje, vždy se zmíní o mateřské rase. 

Pokud je nezbytná formální, nebo komerční prezentace, podají obecné informace, které budou zahrnovat 

podrobnosti o poloze kolonie, do které jejich společnost patří, aby byl snadno umístěn v hvězdných databázích.  

Q – Mythi, Japonsko začalo vytvářet chiméry využívající lidskou DNA s různými zvířecími DNA k produkci dárců 

orgánů a možná i třídy služebníků. Jak vnímá CG tento typ „šílené“ vědy a co lze udělat pro ubohé, napůl 

humanoidní bytosti narozené ve zkumavce?  

https://youtu.be/NJPsCaMSADY
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A - Společenství Galaktika má pravidla, která musí společnosti dodržovat, když se připojí jako řádní členové. 

Dárcovství orgánů ztratí svou praktičnost díky pokročilým technikám organického zotavení, které budou 

k dispozici. Pokud bylo nějaké plemeno záměrně vyšlechtěno z humánních, nebo otrockých biologických norem, 

bude toto plemeno sterilizováno a podporováno personálem CG až do jejich přirozeného zániku.  

Q -Mythi, kolik lidí na úrovni 1 se nyní inkarnuje na Zemi. Otázkou je, kdo je Kim UngYong a proč mám 

podezření, že je rozvinutější nad úroveň 1? Jakou roli budou lidé jako on hrát během prvních let kontaktu s CG? 

A - Lidé jako on jsou na prahu mezi úrovněmi 1 a 2. Někteří jsou dobrovolně inkarnováni na planetě, aby sloužili 

jako parametry, obvykle vedeni pocitem účastnit se vývoje jejich domovské rasy v této kolonii. V této době 

přechodu úrovně se bude inkarnovat více a více lidí, jako je on, nebo již žijí na planetě.  

Q - Mythi, mnoho podzemních lidských základen v Kalifornii bylo nedávno zničeno frakcemi proti globální elitě. 

Tento konflikt byl skutečným důvodem, proč byla deaktivována elektrická energie. Mluvilo se o obrovském 

množství výbušnin a biologických zbraní nalezených v těchto podzemních základnách. Byly tyto zničené elitní 

základny vytvořeny nehumánními spolupracovníky?  

A- Vaše armáda vytvořila spoustu podzemních základen pokrývajících rozsáhlé oblasti pro nejrůznější činnosti, 

včetně bývalých laboratoří používaných ve své době společně s reptiloidními vědci. Když se celé západní pobřeží 

Spojených států začalo stávat nestabilními, tektonické trhliny začaly ohrožovat systémy a zařízení tunelů. 

Základny musely být vystěhovány. Díky vytvoření velké infrastruktury na Marsu se mnoho těchto komplexů 

přesunulo tam. Vaše elity provedly studie k urychlení tektonické destabilizace pomocí řízených explozí těchto 

základen, jak jsem vysvětlil v předchozí otázce. Nebyly to frakce proti vašim elitám, ale samotné elity, které 

uzavírají opuštěné díry a využívají příležitosti podle jejich plánů.  

Q –Mythi, k našemu eventuálnímu setkání, jaké aktivity zahrnuje první uvítací setkání mezi CG a kandidáty na 

členy? Setkáte se s obyčejnými lidmi nebo s našimi „vůdci“? Jak se připravit?  

A- Jen málo z vašich současných vůdců bude i nadále vést, protože nemají profil nebo vlastnosti potřebné k 

reprezentaci nové pozemské rasy. Vůdci, kteří budou podporováni CG, budou mentálně kontaktováni, a pokud s 

tím budou souhlasit, budou vedeni k setkání s týmem sociální transformace, který bude nasazen regionální CG. 

Výběr nových vůdců bude založen na úrovni, osobnosti a schopnostech, takže budou poctiví a s dobrými úmysly. 

Pokud jde o večírek, možná to s vašimi přáteli a rodinou oslavíte. Později můžete požádat o spolupráci s 

dobrovolníky z tohoto přechodu s přístupem k technologiím a socializací s ostatními rasami, které vaši 

spolupráci ocení.  

 Je milé s vámi znovu být, přátelé! Skutečně věřím, že se brzy potkáme.  

Kapitán Bill – Horší, než být slepý, je nechtít vidět. 

 


