Správy pre budúcnos
Akékoľvek formy života svetelnej i hmotnej substancie
magnetických polí sú možné. Život nie je iba na báze kyslíka,
je založený i na iných bázach, ktoré spoločnos časom objaví.
Život bol na Marse, bol v súhvezdí Orión a bol aj inde. Život prišiel
na Zem a život raz zo Zeme odíde. Nie sme jedineční,
nie sme geniálni a pravdiví. Sme poznávajúci, hľadajúci a túžiaci,
snažíme sa spozna, kde sme, načo a prečo sme, a stále túžime
spozna toho, kto nám k tomuto všetkému dopomohol. Vieme,
že nič nie je náhoda, a že nič neprišlo samé. Všetko je zhluk
informácií, ktoré sa vytvárajú vo väčšie a väčšie, do štvorca,
trojuholníka, pyramídy a mohol by som dlho ďalej vymenováva.
Keby som prišiel k biológií, musel by som hovori o kryštáloch,
kovoch a o tom, čo ešte vôbec nepoznáme, čo nás obklopuje,
a čo je pre nás obrovským liekom.
Tí, ktorí išli cestou vývoja chémie, nakoniec prídu ku
genetickému inžinierstvu a ku klonovaniu. To je odvrátená strana
druhej dimenzie vedy, techniky, myslenia a chápania hmoty.
Nastane boj medzi svetlom, genetikou a hmotou. Hoci majú
jedného spoločného menovateľa - svetlo. Tí, ktorí vidia len druhú,
odvrátenú stranu tmy, budú tmou lieči choroby a prídu na to,
že sa im začnú rodi deti a budú sa bá svojho poznania. Vrátia
sa k starým prirodzeným pravdám, ku kryštálom, ku geometrii a
ku svetlu, ale daň bude vysoká a veľká.

Toto nie je správa pre súčasnos, ale pre budúcnos.
Zapíšte a zachovajte, natočte a uschovajte tieto slová:
Nezasahujte nikdy do génu človeka a snažte sa vyhnú takýmto
zásahom. Gén sa vyvíjal veľmi dlho a vyspelejšou technikou
a mozgom, ako sme my, a aj tak sú problémy. Ak náš
nevyspelý mozog zasiahne do reazca, čo sa stane? Atlantída
v inom smere. Preto sa všetci vráte k prírode a ku hviezdam,
vráte sa ku svetlu a poznaniu. Všetko musíte rieši astrálne a cez
staré geometrické pravdy. Musíte postavi pyramidálne stavby,
paraboly. To, čo hovorím v centimetroch, môžu vyspelé
spoločnosti urobi v metroch. Ak ľudstvo príde na to, že obchod
a peniaze nie sú všetko, a že pocity strávené v pyramíde
predbehujú všetky pocity na tejto Zemi, a že spojenie s inou
dimenziou je niečo tak fantastické a úchvatné, čomu sa nič
nevyrovná, svet začne investova do pyramidálnych, kruhových
a guľovitých stavieb. Pretože doba bola primitívna, tieto stavby
sa nestavali. Takéto stavby sa používali len na úschovu vody,
používali sa v histórií ako hrobky, pretože primitívny národ ich
pokladal len za hrobky a Údolie mŕtvych pokladali za cintorín,
kde sa uložili telá faraónov. Tam ležali tí, ktorí prišli z iného
času a priestoru, a tí ich tam nenechali leža, ale si prišli pre nich.
Ak budete podrobne kopa v Údolí kráľov, nájdete staré záznamy,
hviezdne mapy. Ak začnete kopa pod Sfingou, objavíte duté
priestory, lebo celý Egypt je dutý priestor v podzemí, a tam ležia
neuveriteľné informácie o nás.
Vedci inej doby - keď padnú tieto vlády a spoločnosti

- nájdete môj záznam. Pokračujte vo veciach profesora
Kandebry, choďte s kamerou za dvierka, ktoré boli z mosadzí,
kde sa výskum skončil. Otvorte tieto dvierka a choďte ďalej,
preskúmajte pyramídu v podzemí a prehľadajte všetky chodby.
Vedci sa stále krútia okolo Egypta a Mexika, tam je záznam o vás,
nemusíte ďaleko cestova. Izrael - zasľúbená zem, to všetko je
spoločný menovateľ. Kométa, ktorá sa tu vtedy veľmi približovala,
mala obrovskú silu a pôsobila svojou príažlivosou tak,
že sa rozostúpilo more. Kozmická loď, ktorá hovorila
s Mojžišom, Pán, ktorý cez ňu prehováral, Archa Zmluvy
- to všetko je realita a nie výplod fantázie. Je to skutočná pravda
o udalostiach, ktoré sa vtedy stali. Upozornenie o tom, že oni sa
už poučili. Prišli prikázania, bolo ich desa - miluj, cti, nezabíjaj
a tak ďalej. Prečo toto prišlo na túto Zem? Aby sme nerobili tie
isté chyby, ktoré robili oni tam. Oni nás prišli varova a poučili sa,
museli hľada život. Aj my môžeme strati život tak, ako ho stratili
na Marse a niekde inde. Ak nezdvihneme svoje myslenie, svoje
pocity a city, ak sa nestaneme inými. Prečo rozsvietim kov,
kryštál? Áno, skôr roz-svietim a rozžeravím ten chladný kov
či kameň ako tvrdé ľudské srdce. O čom stále snívate, na čo
myslíte, kde vás vedú vaše pocity a sny, k lietaniu a ku hviezdam?
Alebo ste ich už stratili a vaše pocity sú len dobre sa najes,
ma veľa peňazí, šastne ži? Alebo ste sa nakazili tými, ktorí
vám to dali do hlavy? Ale vy a vaša duša netúži po tomto všetkom.
To vás nútia tí druhí okolo vás a vaša hmota, ktorá vás ničí
a likviduje.

Takto pripútaní neopustia toto telo, budú sa tu plazi po zemi vo
svojej energii a neopustia túto planétu. Budú sa len pozera
na duše druhých, ktoré ako raketa letia k iným vyspelým
súhvezdiam, kde sa rodia a prenášajú svoje technológie,
kde aj zomierajú za svoju pravdu, ale posúvajú druhé
spoločnosti ďalej a navštevujú iné planéty, ako to robil Kristus.
Vnímam vás, ktorí cestou pravdy a života prechádzate akoby
z jedného brehu na druhý. Vaša energia je schopná vyradi
akýkoľvek vysielač aj prijímač za pár sekúnd, vaša energia
je schopná preniknú k nám do ľudských príbytkov, do našich
domovov. Vy máte pocit, že niekto cez stenu prišiel k vám
v podobe tieňa, svetla, vy ho vidíte a cítite, môžete ho opísa,
ako vyzeral, no v realite neviete nič dokáza a táto realita vás
vysmeje a nakoniec môžete skonči i na psychiatrii, kde vás budú
lieči pre vaše vidiny. Kde náš reálny, hmotný mozog doviedol túto
spoločnos a jej obyvateľov?
Správy pre budúcnos, rok 2000, dvadsiate storočie, nereálny
svet sa projektuje do reality. Ľudia z reálneho sveta odchádzajú
a vytvárajú nereálny svet. Všetko je prekryté, sledované a všetko
ide v určitom súlade. Duchovné bytosti pozorujú celý vývoj
a silných jedincov posúvajú dopredu. Existuje hierarchia
poznania, chápania i energie, existujú mágovia dobra i zla. Preto
je čierna i biela mágia, preto je biely deň a čierna noc, preto je
teplo i chlad. Existuje substancia antihmoty, ktorá ešte nebola
vymyslená a vyrobená.

Ľudský mozog ani psychika človeka ešte nie je pripravená
pochopi to, čo táto energia skrýva. Atómová energia je malé nič
proti tejto obrovskej energii, ktorá môže z ničoho likvidova všetko
- čas, priestor, gravitáciu. Vytvori obrovský prienik a vniknú do
hyperpriestoru. Život v hyperpriestore je iný ako náš. Sú tam
postavy a ľudia, ja som ich často pozoroval. Videl som mnohých
takých, ktorí sedia akoby v škole za akýmisi počítačmi, ažko
to opísa. Je to veľmi zvláštne a mám dojem, že som videl aj
zosnulých, ktorí sa v tejto škole nachádzali, tých, ktorých som
poznal, a už tu nie sú.
Všetko v hmote zaznačené existuje i v energii, ale je to svet
filmu. Svet, ktorý skutočne existuje a dá sa krásne vníma dušou,
ale nie je hmotný. V tomto svete čas a priestor nič neznamená.
Jedna sekunda môže by večnosou a večnos sekundou. Ako to ty
človek chceš pochopi a vyrobi prístroje, keď na to nie si
prispôsobený? Tí vyšší a vyspelejší postavili pyramídy, prístroje,
ktoré sú prispôsobené sníma nás a vedie o nás všetko, odosiela
správy pre tých, ktorí sú zasvätení. Pre nezasvätených sú to
hrobky a pozostatky, pre zasvätených sú to vysielače, prijímače,
energia a pre určených frekvencia, pomocou ktorej sa spoja
s mimozemskou civilizáciou. Tí najvyšší mágovia pracujú
s pyramídami, so živlami ohňa, vody, vzduchu a zeme. Tí,
ktorí stále len skúmajú a hľadajú, sa ocitnú v akýchsi zónach
a neistotách, v tom, že im pyramídy a geometrické tvary nič
nehovoria, lebo ich energetická vrstva je veľmi slabá, určená na
rozpad.

Tí, ktorí sú vo vysokých frekvenciách energetických vrstiev
budú nositeľmi svetla, tepla a novej energie. Nič ich nezastaví,
sú veční, neustále sa rodia a dimenzujú s novým poznaním,
ktoré stále určuje ďalší rast na tejto Zemi a novú budúcnos.
Keď ľudstvo pochopí moje slová, spozná nové možnosti,
o ktorých sa im len snilo v spánku. Možnosti v chémii,
geometrii, fyzike. A potom dospejú k tej štruktúre, kde dokážu
vychádza z tela a vraca sa do neho spä. Zo začiatku to budú
neisté pocity akéhosi prúdenia a mraven-čenia. V druhej fáze
nastanú pocity ľahkosti a vznášania sa, no a v tretej fáze uvidia
svetelné a iskriace body. Ak budú vidie farby, ktoré sú v krásnych
nebových odtieňoch - fialovú, zelenú, žltú, červenú,
budú sa približova k dimenzií svetla. Ak uvidia šedú, čiernu,
hmlistú, priblížia sa k tme a k bolesti. Každý človek, ktorý zoberie
chemoterapiu, pri mojej práci vylučuje frekvenciu hmly, bolesti
a veľké štípanie v očiach. Tí, ktorí prichádzajú plní svetla,
liečitelia a tí, ktorí sa frekvenčné nabíjajú, tí žiaria farbami.
Za celý svoj život som videl veľmi málo žiarivých ľudí, dalo by
sa ich spočíta na prstoch ruky, ale videl som veľa utrápených,
chorých a trpiacich, z ktorých vychádzali frekvencie bolesti a tmy.
Čo to teda znamená? My sa musíme dopracova k svetlu, ale je aj
tma a niekto bude vrátený do tmy a niekto do svetla a iní budú
neutrálni. Čo je medzi svetlom a tmou, to je ten hyperpriestor.
Vy ste sem daní, vy tu musíte pocíti a zaradi sa tam, kde ste
sa zaradi nevedeli, a to je akoby očistenie, akoby pochopenie
súvislosti.

Dvadsiate storočie a rok 2000 vám chce poďakova. Každá bytos,
vedomá i nevedomá, je s vami spojená. Uvedomujeme si to,
že nás pozorujete. Vieme, že za určitý čas osídlime Vesmír
a vieme o tom, že raz budeme musie opusti túto Zem.
Sme presvedčení o tom, že život, boles a choroby nás dovedú
k pravému poznaniu. Prídu ľudia, ktorí zomrú za svoju pravdu
a svoje poznanie, a dovedú ľudstvo oveľa ďalej ako je dnes.
Viem aj to, že ľudia budúcnosti nebudú chodi autami ani
lietadlami, ale že sa zavrú do akejsi počítačovej miestnosti, ktorú
som veľakrát videl, kde sa len premiestnia magnetickým
a energetickým poľom. Nebude na to treba pohonu a získavanie
energie. Energia časopriestoru a premiestňovanie v čase bude
realitou ďalších spoločností a ich vývoja. Príde obdobie,
kde sa budú chirurgické operácie prevádza bez skalpela,
budú obrovské lasery, ktoré budú pracova na báze kozmických
síl a energií. Prídu ľudia, ktorí pochopia, prečo sa hviezdy
odrážajú, prečo prichádza reliktové žiarenie nových informácií,
začnú sa v ňom orientova, rozumie mu, a tým nadviažu
komunikáciu s mimozemskou civilizáciou, ktorá sa tejto Zemi
oficiálne prihlási. Najskôr budú zamlčiava túto skutočnos,
ale príde obdobie, kedy sa už nebude da mlča, bude sa hovori
otvorene a reálne. Na jednej strane bude strach z nepoznaného
a na druhej strane sila moci chtivých a očakávanie.
Svet a život bude v chaose, neporiadku, a to, čo príde, bude
vysvetlenie skutočností. Vtedy padnú viery i náboženstvá, vyjaví sa
to, čo predpovedali už dávno, že živí budú závidie mŕtvym.

V tejto dobe nebude silného a slabého, v energii nebude
omylu. Omyl bude v ľudskom mozgu, v jeho srdci i duši, a preto
práve energia napraví chyby v ľuďoch a navráti staré pravdy tam,
kam patria. Hmota a bezcenný materiál sa stane niečím,
čo porušilo zákony reality. Ľudia, ktorí vnikli do reality,
zneužijú svoje poznanie, výskumy, a práve to vytvorí veľmi zlé
veci na tejto Zemi. Tí, ktorí budú ži vo svetle, budú po mojom
prechode upozorňova mnohokrát tak, ako som to robil ja, na to,
kde robíme chyby, kde sa máme vráti a čo máme robi.
Moje slová sa stanú pravdou a skutočnosou budúcnosti.
Aj tak sa nepoučia, znova to zopakujú. Znova tých nových
neprijmú a zasa urobia tie isté chyby. Akoby bojovalo dobro so
zlom, temnota so svetlom, akoby živly chceli vládnu. Ale každý
živel vytvára v prírode určitú harmóniu a nakoniec živly neovládnu
svet ani Vesmír a živly sa stanú len súčasou obrovského,
nepochopitelného, mysliaceho, neviditelného efektu.
V minulosti sme boli presvedčení o tom, že vesmírna hmota
je len vývoj a dnes hovoríme, že človek sa stáva mysliacim
a je súčasou Vesmíru. Čo povieme o sto, dvesto či tristo rokov
pri vzrastajúcom poznaní? Zničíme a zabijeme vedcov, a tých,
ktorí vnímajú nereálny svet, aby sme zastavili pokrok? Alebo
začneme skutočne sledova a pomáha týmto ľuďom,
dopomôžeme im k novým prístrojom, aby sa mohli rozvíja, a tým
zachraňovali, čo sa ešte zachráni dá? To závisí od každého z nás.
Pre toto chcem postavi svoje laboratórium - pyramídu a snaži sa
pomôc tam, kde už nevie pomôc veda ani žiadne lieky.

Preto nech kozmická sila prúdi k ľuďom z nereálneho sveta do
reality, nech sa dostane do hmoty, do vody človeka pomocou
silných lúp, kvalitných kryštálov a drahých kameňov. Tak môžete
zmeni to, prečo tu človek ochorel a čo ho trápi, vytiahnu
chorobu a vráti svetlom zdravie. Ale nemôžete zmeni jeho osud.
Preto ten, ktorý má zomrie, zomrie a toto nezmení nikto.
No mnohým je ešte možné pomôc a toto je cieľ môjho života
- pomáha tým, ktorým už nikto pomôc nevie. Môj sen je spoji
ľudí s hviezdami, s inými civilizáciami, s mojimi priateľmi
a blízkymi, ktorí ku mne prichádzajú z času na čas, a ktorí
skutočne majú záujem pomôc tejto Zemi, s tými, ktorých ľudia
vidia ako sen, ako zážitok, o ktorom sa boja hovori. Toto sú
vlastne tí, ktorí sa snažia prenik nú sem, do reálneho sveta
a pomôc nám. Sú to tí najvyšší a najväčší z vedcov a odborníkov,
ktorí tu chcú znova zhmotni to, prečo žili a tvorili.
Keď sú v energetickom svete, sú len myšlienkou vedca, snom
a poznaním. Už mi je ďalej bránené hovori slovami, preto nech
každý z vás hovorí svojimi snami.

