Ján Pravda - o ľ u ď o c h a V e s m í r e
Obklopuje nás modrý svet, hyperpriestor, tajomný svet lásky
a dobra. Obklopuje nás tmavý svet, antipriestor, svet násilia
a tmy. Pretože svetlo osvetľuje tmu, hyperpriestor ukazuje
antipriestor u, kde urobili chybu. Na Zemi sa tu formuje živé
video, tí, ktorí pomáhajú a tí, ktorí vraždia, tí, ktorí sú šastní a tí,
ktorí trpia. Ale tým utrpením sú vracaní k Svetlu.
Moji kozmickí p r i a t e l i a , posielam vám nové informácie,
buďte ku mne milosrdní a dovoľte mi naruši túto atmosféru,
otvorte priestor, vytvorte štrbinu a vytvorte okolo mňa kruh,
aby moje signály prenikli k vám a môj odkaz ste zaregistrovali
v čase. My, obyvatelia Zeme, vám chceme poďakova z celého
srdca a z celej duše za nové informácie a za vaše signály.
Ďakujem vám za vyhotovenie nových prístrojov, ďakujem vám za
to, že mi pomáhate a cítim vašu pomoc, je jednoznačná
a neodškriepiteľná. Vy, ktorí žijete vo večnej sfére svetelných
foriem, pozrite sa na svojho služobníka, je už unavený životom.
V tomto svete musím nosi masku, tento svet nie je pre mňa,
túžim znova vráti sa tam, kde by som mohol realizova stavby
svojich pyramíd, kde by som sa mohol vráti k starým
geometrickým pravdám, kde by som mohol pretransformova
viacej dimenzií a rôzne formy života. Vaše svetlo ma robí
nesmierne šastným a bohatým. Moje najväčšie bohatstvo
je pokrok vo vede, pokrok v cítení, v pocitoch. Moje najväčšie
bohatstvo je láska, ktorú nosím v srdci a vo svojej duši.

Ale je tam aj veľká boles nad tým, čo vidím.
Ďakujem vám za to, že mi zosielate skúšky, lebo vidím,
že sú mi potrebné. Neviem sice ži s týmito ľuďmi a oni mi
nevedia vráti moje pocity, ale som šastný, keď sa cítia lepšie,
keď ich niečo nebolí, keď menej trpia, keď viacej chápu.
Neviem už sám, ako im viac pomôc, a preto by pomoc bola
najlepšia z vašej strany. Oni sa k vám môžu dosta len cez lásku,
svetlo, geometriu a energiu a vy k ním taktiež.
Vaše svety sú rozdielne ako loďka, ktorá pláva po mori
a naše pochopenie je veľmi slabé.
Vy, ktorí ste postavili sochu a oko, z ktorého vytiekla slza,
nás pred niečim varujete. Akoby ste nás varovali sami pred
sebou, pred ľudskou zlobou a túžbou po moci a peniazoch.
Nemusíme ís až tak ďaleko. Táto slza vyteká z nevinných
ľudských očí, z očí detí, ktoré nemajú čo jes, ale nevyteká
z očí tých, ktorí vlastnia obrovské majetky, hýria v prepychu a
nenakŕmia tieto deti. Beda vám!
Chcel som postavi pyramídu pre týchto ľudí, poslúchol som
absolútne vaše informácie a správy, ničím som sa nepriečil.
A odpoveď týchto ľudí? Zaslúžia si vôbec niečo také?
Oni žijú vo svojom svete, svete násilia, bojov a moci. Ich už
prestal zaujíma Vesmír, prestali ich zaujíma kryštály a geometria,
ktorá ich obklopuje. Prestali sa zaobera tým, ako sa
energetizova, ako by šastní, ako sa cíti.

Stávajú sa z nich veci. Rok 2000, dvadsiate storočie,
planéta Zem, informácie pohybujúce sa v čase a priestore,
nezničiteľné, neustále sa transformujúce informácie, ktoré nezničí
ani magnetické ani energetické pole, informácie, ktoré nemôžu
pohlti čierne diery, ktoré preniknú aj nimi. Spôsob
premiestňovania sa v čase je možný, priestor je otvorený.
Zachytia nás všetky možné civilizácie v celej planetárnej sústave
i mimo našej slnečnej sústavy. To najmenšie sa spája s tým
najväčším, trojjediné a trojmocné sa štiepi v priestore,
všade vychádza pyra-midálny dvojitý efekt. Všetko sa odráža
a svieti vo všetkom, nikde neexistuje odpor, všetko sa pohybuje
a všetko gravituje. Prúdenie, svetlo, pohyb, to všetko sa znásobuje
do neuveriteľných mier, vyraďuje tu energiu na Zemi, vyraďuje
vaše spotrebiče a prijímače. Stane sa to mnohým z vás a nebudete
vedie prečo. U mnohých z vás dôjde k magnetickým poliam
a svetelným efektom a u mnohých z vás dôjde k tomu,
s čím ste nepočítali a čo ste nečakali. Zmiznú rany, ekzémy
z vášho tela, odstránia sa rôzne problémy, na ktoré teraz vôbec
nemyslíte. Mnohí z vás budete premiestnení v čase a priestore,
budete vidie neuveriteľné veci, ktoré vyzerajú ako váš sen,
ale pritom budete pri plnom vedomí. Budete vníma skutočnos
reálnu, plnú svetla a fantázie. U mnohých z vás sa prelomí hranica
medzi vašou realitou a vašou fantáziou. Mnohí z vás budú
unášaní akýmsi zvláštnym tunelom, budú sa tam pohybova
a vznáša, budú sa cíti ako kus geometrie, vtiahnutí do kocky,
trojuholníku či iného geometrického obrazu,

ktorý v diaľke uniká. U mnohých z vás dôjde k tomu, že budete
vidie to, v čo ste neverili. Akoby vám niekto premietal živé kino a
vy ste jeho herci.
Veľmi príjemný, ažko opísateľný stav, obrovská sila a energia,
ktorá sa dostáva k vám, silné magnetické pole, plné hmly,
dvadsiate storočie. Rok 2000 si uvedomuje vašu prítomnos
a tento rok, toto storočie vám z celého srdca a z celej duše
ďakuje, že ste sa o nás po tisícročia starali, pozorovali nás
a dohliadali ste na to, aby sa nestalo nič zlé.
Všetko to, čo bolo ažké - výbuchy sopiek, vojny, nás zocelilo
a urobilo z nás mužov budúcnosti.
Všetky energetické hmoty sveta i antisveta, života i smrti,
buďte teraz pri mne a vyslyšte moju tichú prosbu a moje
prianie, ktoré vyviera z hĺbky mojej duše. Nech táto prosba
a prianie preniká tisícročia celým Vesmírom, nech navštevuje
všetky planéty a pomocou tejto prosby sa napĺňajú svetlom iné
planéty. Opakuje sa znova to, čo som už v minulosti vyrobil
a čo vyrábam znova - nové pole, nový zdroj pre ľudstvo, nové
svetlo v poznaní energií, v liečení, v pochopení a láske.
Vy, ktorí ste mimo času, vstúpte do času a vy, ktorí ste mimo
priestoru, vstúpte do priestoru. Prosí vás človek históriou a časom
určený, jeden z vás, žijúci v ľudskom tele. Vyšlite svoj signál i sem
do štúdia i do domovov tých, ktorí tento signál prijímajú.

Veríme v antisvet, veríme v hyperpriestor, veríme v pohyb
predmetov a telies ľudskou vôľou, veríme vo frekvenčné videnie,
veríme v Henocha, Krista a všetkých Metatrónov žijúcich vo večnej
sfére. Veríme, že tí, ktorí odišli, tisícročia i milióny rokov starí,
sa objavujú a neustále transformujú v ľudských hmotách.
Sme cudzinci, nepochopení, mnohokrát prenasledovaní, veríme
v pyramidálne myslenie a frekvenčný charakter vzniku a zániku,
veríme v pokračovanie a vývin energie i hmoty. Nič nikdy
nezaniká, energia sa šíri rýchlosou určenou k prežitiu.
Nič na Zemi nie je absolútne správne, lebo slová sú zlá
komunikácia, veľa v živote ublížili a skreslili. V energii neexistuje
omyl, mýli sa len ľudský mozog svojim zlým pochopením
a obrazotvornosou, pretože ešte nedospel. Vyspievanie ľudí
trvá tisícročia. Vnímam vás, ktorí cestou
Pravdy a Života prejdete ako z jedného brehu na druhý breh.
Vnímam vás, ktorí objavíte duchov a duchovný svet, natočíte
to a uvidíte ich v televízií a vypočujete si ich z magnetofónu,
a budete o nich hovori týmto neveriacim Tomášom. Viem,
aký budete ma ažký život, budete prenasledovaní a nebudú vám
veri. Vy, ktorí ste frekvenčné nevideli a po mojich prenosoch
začnete tak vidie, budete z toho prekvapení a váš život sa stane
šastnejším, plným lásky a svetla. Objavíte vo svojom mozgu
tie časti, ktoré ste ešte nepoužívali, že sú možné, a že sú
využiteľné. Neviditeľná energetická mriežka, ktorá nás obklopuje,
je veľmi malá, ani elektrónové mikroskopy ju nenájdu, ale váš
kompjuter v duši ju nájde.

Ak budete leža uvoľnení a budete vidie, ako vaše srdce bije
nad vami v akejsi zamrežovanej obrazovke, objavili ste túto
energetickú mriežku. Ale každý váš orgán má svoju energetickú
mriežku a každý orgán má inú frekvenciu v tejto mriežke.
Všetko vo vás môže by vodivé a presta vodi, záleží na tom,
koľko kovov v sebe obsahujete, akú štruktúru obsahuje vaše telo,
s kým a s čím ste spojení, na akej frekvencii pracuje vaše
vnímanie, cítenie a vaše pocity sú podľa toho silné, slabé,
energetické či bez energie.
Prestaňte sa bá, že prenášate dobrú alebo zlú energiu, ocitnite
sa už konečne vo svetle, pravde, sile a energii, povýšte sa nad
všetky tieto zákonitosti, predbehnite ich, predbehnite dobu a čas.
Ja verím vo vašu genialitu. Ste dobrí ľudia, stávate sa šastnejšími
a zdravšími. Som presvedčený, že spolu postavíme obrovské
pyramidálne útvary. Začneme s malom a skončíme vo veľkých
možnostiach Kozmu. Je to len základ, ktorý podávam a tí druhí
budú pokračova v mojich myšlienkach a budú ich zhmotňova.
Raz sa sem znova vrátim a prídem sa pozrie na to, čo ste dokázali
sami. Život v energetickej forme sa transformuje na túto Zem
a transformovanie energetických bytostí prichádza z Atlantídy,
z Lumérie, prichádza z čias Krista, z Egypta. Energetické formy
sa znova projektujú z iného času do tohto času a tohto priestoru.
Budú ľudia, ktorí si spomenú na svoju minulos a čím boli.
Títo ľudia budú mnohokrát nepochopení a liečení z toho, že sú
rozdvojení, ale oni nebudú rozdvojení, budú ma len pamä, ktorú
nebude vedie zabi ani liek.

Ja sám som sa s takými ľuďmi stretol a oni hovoria,
že nič nezaniká, len sa všetko transformuje. Nech aj vaše
myšlienky, vaše pocity a vaše srdce zabije nenávis, nepriateľstvo
a ľudskú zlobu. Vy sa transformujte do spoločenstva lásky,
viery a svetla. Zíďte sa pri skalách, v horách, stretnite sa pri
moriach, tam, kde je sústredená energia a kde sa odráža
k Vesmíru. Cíte sa ako jedna rodina, buďte blízki svojmu srdcu
i svojej duši a dajte sa pocíti jeden druhému. Nebojte sa,
čo bude zajtra, tak, ako sa neboja poľné ľalie, ako sa neboja
stromy. Pozrite sa na stromy, akoby ste videli svoje cievy.
Pozrite sa na listy. Nevidíte ľudské pľúca? Všetko sa pohybuje,
myslí i nemyslí, miluje i nenávidí a z tohto chaosu a neporiadku
prichádzajú uzávery energetických foriem, ktoré vysvetľujú
podstatu a vy máte možnos poču niečo bližšie o podstate
a pravej Pravde o Živote v energii, o svete, ktorý vás obklopuje.
Natočte to a dajte to svojim deom a tie deti nech to dajú svojim
deom. Moje informácie nie sú len moje, ale sú vaše.
Majú nesmiernu hodnotu pre budúcich vedcov, astronómov,
lekárov, psychológov, psychiatrov, ale iba pre tých, ktorí majú
dole klapky z očí, ktorí sa neboja nazrie do ne-reality.
Aj stavba pyramídy je vstup z nereálneho sveta do reálneho,
a pretože je to vstup z nehmotného prežitého, duchovia sa chcú
vráti spä na Zem silní, oživení, pevní a dobrí. Oni vytlačia všetko
zlo a násilie, preto sa sem projektujú, lebo chcú zachráni,
čo sa dá. Nepochopíte to, lebo je tu veľa pomiešaných dimenzií,
ale môžete to pocíti a preži.

Po búrke vždy prichádza pokoj. Jeden živel sa vyvŕši a príde
druhý. Po svetle tma a po tme svetlo, po nenávisti láska.
Všetko sa tu neustále mení, aj vaše pocity. Teplo nahrádza chlad,
príjemný pocit zimomriavky, spánok bdenie, čas nahrádza
priestor a priestor čas. Čas nič neznamená a priestor je porušený.
Kde vlastne myslíš, človek a kam až sa dostaneš?
Závisí to od teba a od tvojej malosti. Pochop človek svoju veľkos,
ale hlavne pochop lásku Boha, lásku Svetla a nebuď neveriaci,
lebo by neveriaci znamená by bez energie.
Akákoľvek viera je energia, ktorú sprevádza Svetlo a Láska a táto
svetelná energia lieči vaše rany a hojí rany nielen tela, ale i vašej
duše a psychiky. Ak raz človek nazrie do tajomstiev svojej duše,
objaví tam obrovský poklad Svetla a nič nebude väčšie
a dôležitejšie ako to, čo tam videl. Možno si spomenie na svoje
staré spomienky, možno sa vráti k tomu, čo už zabudol a znova
vytryskne z jeho srdca modré svetlo, naplní sa pokojom,
harmóniou a zadelí sa do obrovskej dimenzie kozmických
svetelných bytostí a spojí sa s nami ako súčas prenosu svetla,
tepla a lásky.

