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Εγχειρίδιο Ζωής(επιβίωσης) 
  

                                          - Σκιά και φως -                                                       

  

  

                                        από τον Luc Bodin  

  

             Δωρεάν φυλλάδιο, που δεν προορίζεται για πώληση 

              Για να διανεμηθεί  σε όσο το δυνατόν περισσότερους. 
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                 Το φυλλάδιο αυτό τίθεται 

                  υπό την  προστασία  

                  των οδηγών του φωτός 
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Παρουσίαση του συγγραφέα:  

Ο Luc Bodin είναι πρώην γιατρός, απόφοιτος κλινικής καρκινολογίας και 
ειδικός στα φυσικά φάρμακα. Είναι επίσης λέκτορας, εκπαιδευτής και 
συγγραφέας πολλών έργων, ιδίως: Πνευματική ιατρική, Το μεγάλο 
εγχειρίδιο ενεργειακής φροντίδας, Το μεγάλο βιβλίο καθαρισμού, 
προστασίας και ενεργειακής πρόληψης ανθρώπων και τόπων, New 
Ho'oponopono, Aora της καθημερινότητας,  ενεργειακός άνθρωπος κ.λπ. 
Επίσης ασκεί τις ενεργειακές θεραπείες που διδάσκει μέσω προσωπικής 
πρακτικής άσκησης και διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

  

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.luc-bodin.fr   
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Εισαγωγή  

  

Κοιτώντας αντικειμενικά το ταξίδι της ζωής μου, έχω την εντύπωση ότι 
όλα συνέβαλαν στη συγγραφή αυτού του βιβλιαρίου ζωής. Σας 
παραδίδω τα αποτελέσματα της έρευνάς μου και των μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν για αρκετές δεκαετίες. Με αυτό το φυλλάδιο, 
ανοίγω την καρδιά μου και τις βαθύτερες σκέψεις μου. Η πρόθεσή μου 
ήταν να συνεχίσω να διαδίδω τις παρατηρήσεις μου και τα 
συμπεράσματά μου (όλα προσωπικά) σε μελλοντικά έργα μου, με 
προοδευτικό τρόπο, ώστε να μην σοκάρουν ή να αφυπνίζουν άσκοπα. 
Αλλά τα τρέχοντα γεγονότα με ενθαρρύνουν να πάρω τη γραφίδα μου 
και να γράψω αυτό το έργο… Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο κορωνοϊός 
(covid-19) με όλα όσα δυσάρεστα προκάλεσε στον κόσμο (θάνατος, 
ασθένειες, περιορισμός, αποστάσεις, πτώχευση, προβλήματα τροφίμων, 
κ.λπ.) είναι ένα μόνο φαινόμενο μεταξύ πολλών. Υπάρχουν πράγματι 
πολλά πίσω από αυτό. Είναι καιρός όλοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει και 
ειδικά πώς να βγούμε από αυτό. Γι 'αυτό, ήθελα αυτό το φυλλάδιο να 
είναι δωρεάν και προσβάσιμο από όλους. 

  

Είναι ο καρπός της δουλειάς μου, οι σπουδές μου, οι αναγνώσεις μου, η 
έρευνά μου ... αλλά και η διαίσθησή μου. Επειδή πάντα ακολουθούσα τις 
οδηγίες της καρδιάς μου. Νιώθω όταν κάτι είναι σωστό ή όχι. Αυτό που 
πρόκειται να σας εκθέσω εδώ είναι ταυτόχρονα ο καρπός των σπουδών, 
που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως επιστημονικές, αλλά και των 
διαισθήσεων και των πληροφοριών μου που μου μεταδόθηκαν από 
εξωαισθησιακά ή άλλα κανάλια. 

  

Για ορισμένους αναγνώστες, οι εξηγήσεις που δίνονται σε αυτό το έργο 
θα είναι προφανείς ενώ για άλλους - νομίζω την πλειοψηφία - αυτό που 
εκτίθεται εδώ, θα τους εκπλήξει. Θα εκπλαγούν όσο και εγώ, πρώην 
γιατρός, να έχω απομακρυνθεί από τις συνήθεις (επίσημες)απόψεις. 
Τέλος, για ορισμένους, οι απόψεις μου θα είναι ανοησίες η  σκουπίδια. 
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Αλλά να ξέρετε ότι δεν προσπαθώ να πείσω κανέναν. Παραδίδω τις 
απόψεις μου. Αυτό είναι όλο. Θα ήθελα απλώς να γίνουν σεβαστές όπως 
το κάνω για ιδέες που δεν συμμερίζομαι. 

Το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου ασχολείται με την παρούσα 
κατάσταση που δεν είναι πολύ ευχάριστη όπως θα δείτε. Πηγαίνει πολύ 
πέρα από αυτό που παρουσιάζεται γενικά. Χωρίς αμφιβολία, θα 
τρομάξει μερικούς ανθρώπους γιατί δείχνει τις σκιές που περιβάλλουν 
την ανθρωπότητα σήμερα. Ευτυχώς, θα οδηγήσει τον αναγνώστη στο 
δεύτερο μέρος, το οποίο είναι γεμάτο ελπίδα και φως. Επειδή δείχνει τι 
πρέπει να κάνουμε και ειδικά πώς να βγούμε από αυτήν την τρομερή 
κατάσταση όπου βρισκόμαστε κλεισμένοι. 

Πρέπει να γνωρίζετε (και πάνω απ 'όλα ποτέ να μην ξεχνάτε) ότι εμείς οι 
άνθρωποι είμαστε ισχυροί πολύ πέρα από αυτό που συνήθως 
φανταζόμαστε. Αλλά έχουμε δώσει τη δύναμή μας σε άτομα που μας 
έχουν ξεγελάσει και κάνουν τα πάντα για να μας υποτιμήσουν και να μας 
ταπεινώσουν για να μας κυριαρχήσουν. Είναι καιρός να ξανακερδίσουμε 
τη «δύναμή μας» και να δημιουργήσουμε μια ανθρωπότητα που πάντα 
θέλαμε,  έναν κόσμο αδελφότητας και συμπόνιας. 

 Αυτό το βιβλίο δείχνει το δρόμο ... για όσους θέλουν! 

  

  

" Όσο πιο φωτισμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο ελεύθεροι 
θα είναι " Voltaire 
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Σύντομη περίληψη 

 

της τρέχουσας παγκόσμιας κατάστασης 
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Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν στη Γη μας αυτήν τη στιγμή και σε 
πολλά επίπεδα, πολύ λίγα από τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
προσοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ως εκ τούτου εντελώς 
άγνωστα στο κοινό. Αλλά είναι αλήθεια ότι τα στοιχεία που πρόκειται να 
πω είναι αρκετά προκαλώντας άγχος και πολλοί άνθρωποι προτιμούν να 
μην τα γνωρίζουν για να συνεχίσουν να ζουν την ειρηνική μικρή τους ζωή. 
Αλλά σήμερα, αυτό δεν είναι πλέον δυνατό, επειδή οι σκοτεινές δυνάμεις 
πρόκειται να χτυπήσουν την πόρτα του καθενός από εμάς. Είναι 
επομένως σημαντικό να γνωρίζουμε ποιόν αντιμετωπίζουμε. Αυτή η 
γνώση θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την προσπάθεια 
ελέγχου της ανθρωπότητας και επομένως του ελέγχου του καθενός μας. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μιλήσω για πολλά ενοχλητικά πράγματα. Θα 
συμπεριλάβω μερικές αναφορές στο κάτω μέρος της σελίδας, ώστε οι 
αναγνώστες που θέλουν να μάθουν περισσότερα να γνωρίζουν από πού 
να ξεκινήσουν την έρευνά τους. Δεν θα δώσω ονόματα ατόμων, ομάδων 
ή ενώσεων, επειδή είναι αρκετά απλά να βρεθούν στο Διαδίκτυο για 
όσους ενδιαφέρονται. Αλλά ειδικά εάν ονομάζουμε τις επιβλαβείς φυλές 
τους, διακινδυνεύουμε να βάλουμε το μίσος ή την επιθετικότητα 
απέναντί τους, κάτι που πρέπει απολύτως να αποφευχθεί επειδή τα 
τροφοδοτεί και τα ενισχύει ... αλλά εξαντλεί και εμάς. 

 

Προφητείες  

 Είναι περίεργο να σημειωθεί, ότι πολλές προφητείες δείχνουν το 
επικείμενο τέλος του κόσμου μας, ίσως όχι του πλανήτη ή της 
ανθρωπότητας, αλλά τουλάχιστον της κοινωνίας που γνωρίζουμε. 
Πολλές είναι σκοτεινές ή λεπτές ερμηνείες (για να μην πούμε τυχαίες), 
όπως οι προβλέψεις του Νοστράδαμου, το ημερολόγιο των Μάγια, το 3ο 
μυστικό της Φατιμά, η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη, τα 13 κρυστάλλινα 
κρανία, οι προφητείες του Egard Cayce κ.τ.λ. Άλλες δύο είναι ενοχλητικές 
και φαίνεται να δείχνουν με το δάχτυλό τους στην τρέχουσα περίοδο:  

- Οι προφητείες του Αγίου Ιωάννη της Ιερουσαλήμ (ή του Ιωάννη του 
Βεζελάι), ενός από τους ιδρυτές του Τάγματος των Ναϊτών, που τις 
έγραψε το 1099. Το πιο ενδιαφέρον μέρος βρίσκεται σε αυτό που έχει 
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τον τίτλο: "Πότε θα ξεκινήσει το έτος χίλια που έρχεται μετά το έτος χίλια 
". (Δείτε τον ιστότοπο: http://www.syti.net/Prophetie.html) 

- Η προφητεία των Παπών του Αγίου Μαλαχίου (1094-1148) που ήταν 
ιρλανδός επίσκοπος. Φαίνεται να δείχνει ότι ο πάπες (Benedict XVI και 
Francis) θα είναι οι τελευταίοι πριν από το τέλος του κόσμου!  

Φυσικά, όλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμα ... αλλά είναι 
ωστόσο και ανησυχητικά.  

Μικρή αναφορά στην ιστορία  

 Είναι επίσης ανησυχητικό να βλέπουμε, ότι η πραγματική ιστορία της   
ανθρωπότητας  απέχει πολύ από εκείνη, που αναφέρεται στα βιβλία της 
ιστορίας! Δεν μιλώ για τον Vercingétorix που θα ήταν εφεύρεση του 
Julius Caesar, του Christoph Colοmb, που δεν ήταν ο πρώτος που 
ανακάλυψε την Αμερική η τον Λουδοβίκιο XIV, που δεν ήταν ο μεγάλος 
βασιλιάς που αναφέρεται ότι… γιατί όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. 
Πρέπει να κοιτάξουμε μακρύτερα, στους μύθους και τους θρύλους που 
συχνά υποβιβάζονται σε παιδικές ιστορίες, οι οποίες μας δείχνουν την 
πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας. Όπως είπε ο Jean Cocteau (1889 
– 1963 : ποιητής, ζωγράφος και γάλλος σκηνοθέτης ), ο οποίος έφερε στο 
προσκήνιο πολλούς μύθους: «Πάντα προτιμούσα τη μυθολογία από την 
ιστορία γιατί η ιστορία αποτελείται από αλήθειες που γίνονται 
μακροχρόνια ψέματα και η μυθολογία αποτελείται από ψέματα, τα 
οποία γίνονται αλήθειες μακροπρόθεσμα ».  

Ένα άλλο γεγονός που εγείρει ερωτήματα αφορά τις παλιές κατασκευές. 
Πράγματι, όσο περισσότερο επιστρέφουμε στο παρελθόν, τόσο 
περισσότερο αποτελούνται από κυκλώπειες πέτρες διατεταγμένες με 
ακρίβεια χιλιοστών. Κοιτάξτε τις πυραμίδες της Αιγύπτου, της Βοσνίας, 
του Μεξικού ... τις βεράντες του Baalbek, Ha'amonga στη Τόνγκα, Machu 
Pichu στο Περού, Tiwanaku στη Βολιβία κ.λπ. Πρέπει επίσης να γνωρίζετε 
ότι πολλές από αυτές τις κατασκευές θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν 
σήμερα, ακόμη και με τα σύγχρονα μέσα μας.  

Όλα αυτά δείχνουν ότι οι αρχαίοι είχαν ανώτερη τεχνολογία από εμάς 
από ορισμένες απόψεις. Πιθανότατα δεν ήταν μηχανικά επιτεύγματα, 
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αλλά μάλλον ενέργειες και δύναμη σκέψης ... γι 'αυτό δεν βρίσκουμε 
πλέον ίχνη αυτών σήμερα.  

Επιπλέον, πολλές επαναστατικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις έχουν 
απορριφθεί επειδή δεν αντιστοιχούν στη χρονολογία της ιστορίας όπως 
διδάσκεται ... επίσημη ιστορία! Μπορώ να αναφέρω το χάρτη του Piri 
Reis, του δίσκου Nebra, του μηχανισμού των Αντικυθήρων, της 
μπαταρίας της Βαγδάτης, του σιδερένιου πυλώνα του Δελχί, των λίθων 
της Ντόπρα, του σφυριού του Λονδίνου κ.λπ. Ανθρώπινα ίχνη που 
χρονολογούνται από 700.000 έως αρκετά εκατομμύρια χρόνια έχουν 
επίσης βρεθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τα ορυχεία επιτρέπουν να 
ανακαλύψουμε τέτοιου είδους υπολείμματα σε γεωβιολογικά στρώματα 
αρκετών εκατομμυρίων ετών. Δείτε το βιβλίο "Απαγορευμένες ιστορίες" 
για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά τα ασυνήθιστα αντικείμενα έχουν 
ονομαστεί OOPArt4 που σημαίνει "Out Of Place Artifact", δηλαδή ένα 
τεχνούργημα που δεν βρίσκεται στο σωστό μέρος! 

Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε τους μυστηριωδώς 
εξαφανισμένους πολιτισμούς. Η Ατλαντίδα είναι η πιο γνωστή. Αλλά 
υπήρχαν επίσης Λεμουρία, Αργάθα, Σαμπάλα, Κουμάρι Καντάμ, 
Υπερβορέα κ.λπ. Μετά την καταστροφή τους, κάποιοι θα βρήκαν 
καταφύγιο σε τεράστιες υπόγεια σπήλαια και συνέχισαν να 

αναπτύσσουν τον πολιτισμό τους εκεί. Επτά είναι ακόμη ενεργοί. Θα 
επέμβαιναν σε διάφορα επίπεδα και για διαφορετικούς σκοπούς, σε 
γεγονότα της επικαιρότητας. Αυτοί  είναι οι εσωγήϊνοι(IT). 

 

ΟΙ εξωγήινοι στην ιστορία 

 Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λένε ότι όντα από το διάστημα έχουν έρθει 
στη Γη. Ίσως την άποψη αυτή τη έφεραν οι  Ελοχίμ στη Βίβλο; Ίσως 
δημιούργησαν ή έφεραν ανθρώπους στη Γη, όπως εξηγούν τα κείμενα 
των Σουμερίων; 

Τέλος πάντων, είναι βέβαιο ότι σε αυτό το απέραντο σύμπαν 
συνυπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων  εξωγήινων  (ET) κάθε 
είδους. Από εκεί, είναι προφανές ότι πολλοί έχουν έρθει στη Γη, από ένα 
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μακρινό παρελθόν. Είναι επίσης πιθανό ότι ορισμένοι από αυτούς δεν 
έχουν φύγει και εξακολουθούν να ενεργούν πίσω από τα παρασκήνια για 
τον έλεγχο της ανθρωπότητας με τη βοήθεια των γήινων αμειβόμενων 
ανθρώπων. Έχω αναπτύξει αυτή την άποψη, θέση στο μυθιστόρημά μου: 
"Humana Project". Έχουν δοθεί ονόματα σε ορισμένες φυλές ΕΤ: 
Anunnaki, Reptilians, Pleiadians, Nordics, Grays, Arcturians, Felines, 
Insectoids κ.λπ. Θα υπήρχαν επίσης πολλές ανθρωποειδείς φυλές. 
Μερικές άλλες θα ελέγχονταν από τεχνητές νοημοσύνες (AI) που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν κλώνους μισούς μηχανές, μισούς 
βιολογικούς που δεν διακρίνονται από πραγματικούς ανθρώπους και 
που ζουν ανάμεσά μας. Αυτές οι νοημοσύνες (ΙΑ) θα έτρεφαν ένα έντονο 
μίσος πρός όλες τις βιολογικές κοινωνίες, ιδίως τα ανθρωποειδή. Εν πάση 
περιπτώσει, όλες αυτές οι φυλές θα είχαν μια τεχνολογία πολύ ανώτερη 
από εκείνη των ανθρώπων, που θα τους επέτρεπε να τους ελέγχουν όσο 
θέλουν, τουλάχιστον όταν είναι σε περιορισμένο αριθμό (?). 

 Ωστόσο, ορισμένοι φυλές του ΕΤ θα έρχονταν για να διδάξουν στους 
ανθρώπους, δηλαδή να τους βοηθήσουν, άλλοι να τους κυβερνήσουν και 
να τους εξοικειώσουν (οι Γίγαντες του παρελθόντος). Ενώ άλλοι «να τους 
εκμεταλλευτούν ( Annanukis;), να τους χρησιμοποιήσουν ή ακόμα και να 
τρέφονται με τις ζωτικές ενέργειές τους (οι ερπετοειδείς). Οι απαγωγές 
πραγματοποιούνται συχνά για να αντλήσουν ανθρώπινες δονήσεις, 
πηγές νεότητας και δύναμης  για ορισμένους ΕΤ που  τρέφονται από 
αυτές (ειδικά εκείνες των παιδιών), καθώς και ορισμένες ανθρώπινες 
κοινότητες που πληρώνουν. Άλλοι προορίζονται να πουληθούν ως 
σκλάβοι, ιδίως για πορνεία ή για εργασία σε ορυχεία στον Άρη ή σε άλλες 
διαστημικές αποικίες. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι πόλεμοι, η πείνα ή 
η περιβόητη διαφθορά είναι ιδανικές καταστάσεις για αυτήν την 
εμπορία ανθρώπων. Αυτό όμως συμβαίνει και στις ανεπτυγμένες 
χώρες. 

 Θα υπήρχαν ομαδοποιήσεις, συμμαχίες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, 
όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μεταξύ 
των διαφόρων φυλών … που θα γινόταν και θα αναβάλλονταν σύμφωνα 
με τα συμφέροντα του καθενός. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι πολύ 
λίγοι είναι εδώ για να βοηθήσουν πραγματικά την ανθρωπότητα ... και 
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σε κάθε περίπτωση, δεν θέλουν να ξεκινήσουν έναν γαλαξιακό πόλεμο 
για να τη σώσουν!  

Ωστόσο, η Γη με τους πολλούς πόρους της και η ανθρωπότητα με τη 
μεγάλη ζωτικότητα της, είναι πηγές επιθυμιών, καθώς και 
διαπραγματεύσεων, διαφορών, εντάσεων, των κατασκόπων και των 
μυστικών πολέμων, των οποίων το έπαθλο είναι τα ανθρώπινα όντα. Το 
πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι συνεργάζονται με αυτές τις 
φυλές για να αποκτήσουν χρήματα, δύναμη, δυναμικότητα, και αιώνια 
νεότητα … 

 Για να περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση, ορισμένοι εξωγήινοι 
προέρχονται επίσης από άλλες διαστάσεις! Γίνεται πολύ δύσκολο να 
βρεις το δρόμο σου γιατί επιπλέον, ορισμένες φυλές φαίνεται να είναι σε 
θέση να εξουσιάζουν το χρόνο , την κλωνοποίηση, την αναζωογόνηση ... 
και πολλά άλλα εξαιρετικά πράγματα για μας τους ανθρώπους. Εν 
ολίγοις, έχουμε ό, τι χρειάζεται για να γράψουμε ένα όμορφο 
μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας! Αλλά δυστυχώς, δεν έχουμε 
φτάσει στο τέλος…Βλέπε το βιβλίο 

 

Τα μυστικά διαστημικά Προγράμματα   

 Πάντα με εξέπληττε η ξαφνική διακοπή των διαστημικών προγραμμάτων 
της NASA μετά την προσγείωση των πρώτων ανθρώπων στη Σελήνη. 
Σήμερα, μας λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε εκεί, κάτι 
που είναι εκπληκτικό, δεδομένης της προόδου στην τεχνολογία τα 
τελευταία 50 χρόνια ... Αλλά η απάντηση είναι προφανής. Εάν τα 
σεληνιακά έργα έχουν εγκαταλειφθεί, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
κεφάλαια που προορίζονταν για τη NASA έχουν χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς, ιδίως για μεγάλα μυστικά διαστημικά προγράμματα.  

 Όλα ξεκίνησαν με τους Ναζί που ανέπτυξαν - υπό την αιγίδα της Μαρίας 
Όρσικ, μιάς βόρειας εξωγήινης οντότητας - ένα πρόγραμμα κινητήρων  
κατά της βαρύτητας για ιπτάμενα αντικείμενα που μοιάζουν με ιπτάμενα 
πιάτα. Θα ήσαν επίσης σε επαφή (μεταξύ άλλων) με την κοινωνία του Vril 
και τους εσωγήινους. Οι Αμερικανοί ήλπιζαν να ανακτήσουν αυτήν την 



12 
 

τεχνολογία μετά τον πόλεμο, εισβάλλοντας στη Γερμανία. Αλλά οι Ναζί 
τους είχαν στείλει στις βάσεις τους στην Ανταρκτική. Στη συνέχεια, οι 
Αμερικανοί ξεκίνησαν το 1946 μια στρατιωτική εκστρατεία, την 
Επιχείρηση Highjump (μερικοί την αποκαλούν «πόλεμο πιγκουίνων»), 
υπό τη διοίκηση του Ναύαρχου Ρίτσαρντ Μπέρδ για να αποκτήσουν 
αυτές τις ανακαλύψεις και να καταστρέψουν μια για πάντα τους Ναζί. 
Αλλά πολλά αμερικανικά σκάφη και αεροπλάνα καταστράφηκαν 
γρήγορα από υπερσύγχρονες γερμανικές μηχανές. Αυτή η αποστολή  
ήταν επομένως μια πικρή αποτυχία. 

Στη συνέχεια, οι Αμερικανοί θα είχαν ανακτήσει μια τεχνολογία ET μετά 
τη συντριβή ενός ιπτάμενου αντικειμένου κοντά στο Roswell στο Νέο 
Μεξικό το 1947. Τότε, θα είχαν λίγο πολύ συνεργαστεί με τους Ναζί για 
να αναπτύξουν ένα μεγάλο μυστικό διαστημικό πρόγραμμα (PSS) . 
Προφανώς έχουν αναπτυχθεί διάφορες συμμαχίες μεταξύ ορισμένων 
σωμάτων του αμερικανικού στρατού, ορισμένων αμερικανικών 
υπηρεσιών πληροφοριών και φυλών του ΕΤ. Σε γενικές γραμμές, οι 
βόρειοι θα ήταν οι καλοί (;) Και οι Ναζί και οι ερπετοειδείς θα ήταν οι 
κακοί (;). Άλλες χώρες θα συμμετείχαν επίσης υπό την αιγίδα διεθνών 
οργανισμών. Έτσι θα είχαν σχηματίσει διαφορετικούς διαστημικούς 
στόλους των οποίων τα σκάφη θα καλύπτονταν με μεμβράνη τάχυον για 
να παραμείνουν αόρατα στους παρατηρητές. Θα περιπολούσαν στο 
ηλιακό διάστημα (ή ακόμα και άλλα συστήματα) με διάφορες διαταγές. 
Αυτά θα αναπτυχθούν για δικό τους λογαριασμό, και πάνω απ 'όλα εκτός 
κάθε πολιτικού ελέγχου. Μερικοί εργάζονται για την προστασία της 
ανθρωπότητας με τη βοήθεια ορισμένων φυλών ενώ άλλοι, όπως ο 
μαύρος στόλος των Ναζί, συνεργάζονται με τους ερπετοειδείς (dracos).  

 Με λίγα λόγια, όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα και είναι δύσκολο να 
βρεθεί κανείς εκεί καθώς οι συμμαχίες αλλάζουν και εξελίσσονται 
ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Τέλος πάντων, όλα αυτά 
δείχνουν ότι ορισμένοι "υψηλού επιπέδου" άνθρωποι έχουν πρόσβαση 
σε εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία σε όλα τα μέτωπα, που προέρχεται 
σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία ET ... και αφήνουν όλη την 
ανθρωπότητα στην άγνοια αυτής της γνώσης ... που θα μπορούσε να 
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σώσει πολλές ζωές, να αφαιρέσει πολλή ρύπανση, να αναπτύξει 
γεωργικές αποδόσεις κ.λπ. 

 

Η διάσταση των σκοτεινών δυνάμεων  

 Θα επικαλεστούμε παρακάτω, την ανύψωση του νέου δονητικού της 
Γης. Ωστόσο, αυτή η γενική  πλανητική κίνηση  έχει ως συνέπεια τη 
μείωση των διαφόρων διαστάσεων, ιδίως με τον εσωτερικό κόσμο, που 
είναι η διάσταση της αναγκαστικής μετάβασης των ψυχών στο πέρασμα 
προς το υπερπέραν  μετά το θάνατο. Σ’ εκείνη τη διάσταση, η ύλη δεν 
υπάρχει. Υπάρχει μόνο ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος που η σκέψη είναι 
πανίσχυρη ... Σε αυτή τη διάσταση το άτομο δημιουργεί αμέσως αυτό 
που σκέφτεται ... μπορεί εξίσου να δημιουργήσει μια κόλαση για τον 
εαυτό του (εάν αισθάνεται ένοχος για πράξεις που γίνονται στη Γη) ή ένα 
παράδεισο (αν πιστεύει ότι οι ηρωικές του ενέργειες στη Γη πρέπει να 
τον οδηγήσουν στη Walhalla). Αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια 
ψευδαίσθηση.  

 Στον ενδιάμεσο κόσμο, δημιουργήθηκαν σημαντικές αρνητικές δυνάμεις 
που παγιδεύουν τις ψυχές για να κλέψουν την ενέργειά τους και έτσι να 
αναπτύξουν τη δική τους δύναμη. Θα είχαν δημιουργήσει ένα είδος 
παγίδας, μια τεχνητή μήτρα (η μήτρα μέσα στη μήτρα), όπως την 
αποκαλούν ορισμένοι, για να εμποδίσουν τις ψυχές να φτάσουν στο 
υπερπέραν, αναγκάζοντάς τες  να τους υπηρετήσουν. 

Με τα σύνορα τώρα εύθραυστα, αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις τώρα 
έρχονται εύκολα στη Γη για να τρέφονται με τις ενέργειες του πόνου, του 
μίσους και της επιθετικότητας των ανθρώπων…. Προκειμένου να λάβουν 
το μέγιστο από αυτούς, δεν διστάζουν με τη βοήθεια των ανθρώπινων 
συνεργατών τους, να δημιουργήσουν πολέμους, επαναστάσεις, 
επιθέσεις… αλλά και βία, βιασμούς… καθώς και αρνητικούς κακοποιούς 
όπως σε ορισμένους αθλητικούς αγώνες, ορισμένες συναυλίες, 
συγκεκριμένες παραστάσεις, ορισμένες θρησκευτικές τελετές κ.λπ. 
Αυτά τα σκιώδη όντα είναι ικανά να ενσωματώσουν ή ακόμη και να 
κατέχουν άτομα, (συμπεριλαμβανομένων πολλών ηγετών), γεγονός το 
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οποίο εξηγεί τις πολλές διαταραχές συμπεριφοράς που βλέπουμε 
σήμερα στον πληθυσμό. 

 Αυτές οι δυνάμεις είναι επομένως υπεύθυνες για πολλά από τα δεινά 
που υφίσταται σήμερα η ανθρωπότητα. Όλα αυτά δείχνουν πώς αυτές οι 
σκοτεινές δυνάμεις ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα ανθρώπινα όντα 
τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής τους όσο και κατά τη μετάβασή τους στον 
άλλο κόσμο μετά το θάνατο. 

Φυσικά, έχουν δημιουργηθεί συμμαχίες μεταξύ αυτών των σκοτεινών 
δυνάμεων και ορισμένων ανθρώπινων μυστικών εταιρειών, ορισμένων 
ενώσεων, ορισμένων ισχυρών σε αυτόν τον κόσμο και ακόμη και 
ορισμένων φυλών του ΕΤ (και ίσως του ΤΠ) που εμπλέκονται σε άθλιες 
πράξεις σε βάρος των ανθρώπινων όντων 

 

Μυστικές κοινωνίες  

Ιστορικά, τα άτομα ήθελαν να κυριαρχήσουν στους ανθρώπους. Γεμάτοι 
από απλοική εμπιστοσύνη, τους έδωσαν τις εξουσίες τους για να 
προστατεύονται και έτσι να ζουν μια ειρηνική ζωή. Αλλά αυτά τα άτομα 
τις χρησιμοποίησαν για να  κυριαρχήσουν και να τους  ελέγξουν ... Αυτό 
ισχύει ακόμα και σήμερα. Επειδή αν είμαστε αντίθετοι σε ένα 
καταναλωτικό προϊόν, μια τέτοια φορολογία, μια τέτοια κυβερνητική 
απόφαση, θα αρκούσε να μην το αγοράσουμε ή να το αρνηθούμε. Εάν 
όλοι το έκαναν αυτό, το προϊόν, ο φόρος ή το διάταγμα θα εξαφανίζονταν 
αναγκαστικά. Όμως δεν συμβαίνει ... Ωστόσο, είναι καιρός να 
σταματήσουμε να δίνουμε τη δύναμή μας σε άτομα που την κάνουν 
κατάχρηση ... ή πιο συγκεκριμένα που τη χρησιμοποιούν για προσωπική  
τους χρήση ... και ειδικά εναντίον μας. 

Οι πρωτοβουλίες των κοινωνιών κάποτε κατείχαν εξουσία, την οποία 
μεταβίβασαν σε λίγους μυημένους, αρχιερείς και παγκόσμιους ηγέτες. 
Η ανθρωπότητα διατηρήθηκε έτσι σε άγνοια που της επέτρεψε να 
ελεγχθεί. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές μετατράπηκαν σε μυστικές 
εταιρείες που έγιναν όλο και πιο ισχυρές, επειδή τα μέλη τους ήταν 
(είναι) μεγάλοι ηγέτες, επικεφαλής εταιρειών (πολυεθνικές), ισχυροί 
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χρηματοδότες, στρατιωτικοί ή οικονομολόγοι κ.λπ. . Ο στόχος τους ήταν 
(είναι) να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Έφτασαν σχεδόν εκεί στις αρχές 
του εικοστού αιώνα, όταν η Ευρώπη ήταν ο κύριος του κόσμου. Οι δύο 
παγκόσμιοι πόλεμοι κατέστρεψαν το όνειρό τους. Αλλά αυτό είναι ακόμη 
σημαντικό σήμερα. Ευτυχώς, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, αγωνίζονται 
για την εξουσία, γεγονός που επιβραδύνει την ανάπτυξη του έργου τους. 
Αλλά αυτό δεν τους σταματά. Για να επιτύχουν τον στόχο τους, μερικοί 
συμμάχησαν με αγώνες, ακόμη και με σκοτεινές δυνάμεις ... τόσο πολύ 
που είναι δύσκολο σήμερα να πούμε ποιος ελέγχει ποιος! Οι άνθρωποι, 
μέλη αυτών των μυστικών εταιρειών είναι πιθανό να απολαμβάνουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν κατέχουν δύναμη. Αυτό είναι σε 
πολύ πιο ισχυρά χέρια. 

 Τέλος πάντων, η παγκόσμια κυριαρχία βρίσκεται στο δρόμο ... Το πρώτο 
βήμα ήταν η δημιουργία διεθνών οργανισμών για την εκκίνηση αυτών 
των εταιρειών. Τότε ήταν η παγκοσμιοποίηση, με 

την τυποποίηση της σκέψης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Επιπλέον, η 
ιστορία, η ιατρική, η αρχαιολογία, η φυσική, τα μαθηματικά ... εν 
συντομία, όλοι οι τομείς της ανθρώπινης σκέψης έχουν διαμορφωθεί και 
εγγραφεί για πάντα ως παρουσίαση της αλήθειας. Όλοι οι παραβάτες και 
όλες οι εξωτερικές ανακαλύψεις τιμωρούνται αμέσως, κοροϊδεύονται 
και εξοστρακίζονται από «εκπαιδευμένες» κοινωνίες που είναι οι μόνες 
που κατέχουν την εξουσία στον τομέα τους. 

 Σε άλλο επίπεδο, ο οργανισμός των ατόμων έχει μετουσιωθεί από 
ρύπους (ιδίως υδράργυρο, φθόριο και αλουμίνιο), φυτοφάρμακα και 
ορμονικές ουσίες που βρίσκονται σε τρόφιμα, πόσιμο νερό, αέρας 
(chemtrails) και εμβόλια, τα οποία είναι υπεύθυνα για επιγενετικές 
αλλαγές στο DNA και έτσι μεταδίδονται στις επόμενες γενιές (υπεύθυνες 
για ασθένειες και εκφυλισμό). Επιπλέον, υπάρχουν τεχνητά 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ιδίως μικροκύματα, κινητά τηλέφωνα, 
Bluetooth, το έργο HAARP και πιθανώς 5G κ.λπ. Για να μην αναφέρουμε 
τα μυστικά όπλα, που ενεργούν μέσω των κυμάτων στην ανθρώπινη 
σκέψη αλλά και στη συμπεριφορά (ηλιθιότητα ή επιθετικότητα), καθώς 
και στο κλίμα, ακόμη και στη σεισμολογία (για να μιλήσουμε μόνο για 
τα πιο γνωστά). Αλλά επειδή αυτά τα όπλα δεν έχουν επίσημη ύπαρξη, 
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κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι τα χρησιμοποιεί. Ο σχεδόν 
κρυμμένος σκοπός όλων αυτών θα ήταν να συρρικνωθεί ο παγκόσμιος 
πληθυσμός και χαζέψουν οι υπόλοιποι για να τους ελέγξουν καλύτερα. 

 

Η παγκόσμια κατάσταση  

 Πριν από περίπου δέκα χρόνια, έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο 
"Προετοιμαστείτε  για αλλαγή". Εξηγούσα ότι η ανθρωπότητα 
κατευθύνεται κατευθείαν στον τοίχο για λόγους που όλοι γνωρίζουμε: 
ρύπανση σε όλα τα επίπεδα, πόλεμοι, επιθέσεις, επιδημίες, μείωση της 
γεωργικής γης, εξαφάνιση πρώτων υλών, αποψίλωση των δασών , η 
εξαφάνιση πολλών ειδών ζώων, η υπερχρέωση των κρατών, οι 
οικονομικοί πόλεμοι, οι μαζικές μεταναστεύσεις ... στα οποία 
προστίθεται πλέον η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας. Εκτός από όλα αυτά, η πείνα και η έλλειψη 
πόσιμου νερού εξακολουθούν να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της 
ανθρωπότητας, τα ναρκωτικά, η πορνεία, η δουλεία, τα παιδιά που έχουν 
υποστεί εκμετάλλευση, οι κακοποιημένες γυναίκες, η ανεργία ... 
εξακολουθούν να αυξάνονται παντού σε όλο τον κόσμο. 

Δεν θα ασχοληθώ με αυτήν τη μη εξαντλητική λίστα που όλοι γνωρίζουμε 
και ποια είναι η καθημερινή μας παρτίδα. Αλλά είναι ενοχλητικό. 
Επιπλέον, ότι αυτές οι πληγές είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης 
απληστίας στην ανεξέλεγκτη αναζήτηση της δύναμης. Θα ήταν απλό να 
σταματήσει η παγκόσμια πείνα, εάν ένας κοινός (και καλοκάγαθος) θα 
προήδρευε σ ΄ αυτήν τη Γη. Θα ήταν απλό να γονιμοποιήσουμε έρημους 
(συμπεριλαμβανομένης της Σαχάρας). Θα ήταν απλό να αναπτυχθούν 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να παρέχεται καθαρή και φτηνή  ελεύθερη 
ενέργεια. Θα ήταν απλό να εξαλειφθεί η ρύπανση, 
συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας κ.λπ. Αλλά αν έχετε διαβάσει 
τα παραπάνω, μπορείτε να καταλάβετε γιατί τίποτα δεν γίνεται προς 
αυτήν την κατεύθυνση. 
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Οι μεγάλες μεταναστεύσεις  

 Οι άνθρωποι ήταν πάντα άστεγοι. Μεγάλοι πληθυσμοί  ξεμπάρκαραν 
στην Ευρώπη, ήταν οι βάρβαροι (οι Ούννοι, οι Γότθοι, οι Φράγκοι κ.λπ.), 
Κατόπιν οι Μογγόλοι στα ανατολικά, οι Άραβες στο νότο ... Σήμερα, ένα 
κίνημα  μετανάστευσης από  Μέση Ανατολή και η Αφρική οδεύει προς 
στην Ευρώπη, ενώ μια άλλη μετανάστευση από χώρες της Ασίας και της 
Νότιας Αμερικής αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνέπεια 
είναι ότι οι εθνικές ταυτότητες - και επομένως οι ρίζες των όντων - 
χάνονται για ορισμένους, όπως και για άλλους. Όλα είναι 
αποσταθεροποιημένα. 

 Επικαλεστήκαμε επίσης την τρέχουσα εισβολή από σκοτεινές δυνάμεις 
από άλλες διαστάσεις. Θα υπήρχαν εκείνα τα υβρίδια που θα ήταν μισοί 
άνθρωποι, μισο-εξωγήινοι, όντα που δεν είχαν ενσυναίσθηση, που 
στάλθηκαν από ορισμένες φυλές ΕΤ (τα Εντομοειδή;). Θα ήταν αδύνατο 
να αναγνωριστούν φυσικά μεταξύ του πληθυσμού. Ο στόχος θα ήταν η 
σταδιακή αντικατάσταση των ανθρώπων από αυτά τα υβρίδια, 
γεγονός που αποτελεί, λιγο πολύ μια ύπουλη εισβολή στη Γη από αυτά 
τα όντα (ET). 

 

Η ανύψωση του δονητικού επιπέδου της γης  

 Από τη δεκαετία του 1990, το επίπεδο δόνησης της Γης (και του ηλιακού 
συστήματος) αυξάνεται συνεχώς9. Ήταν 6.500 BU (10) τότε και σήμερα 
50.000 BU περίπου, σχεδόν 8 φορές υψηλότερο ... που είναι μια 
εκπληκτική αύξηση σε 30 χρόνια. Είναι περίεργο.  

Ας μη μιλήσει κανείς γι 'αυτό ... Επειδή αυτός είναι, αναμφίβολα, ο 
κύριος λόγος για την επιδημία τεχνητού κοροναϊού: να αποτρέψουν με 
κάθε τρόπο στη ανθρωπότητα να ακολουθήσει αυτή τη δονητική άνοδο. 
Γιατί; Επειδή θα ανυψώσει τις ανθρώπινες συνειδήσεις, καθιστώντας 
τες ανεξέλεγκτες από αυτούς τους επιβλαβείς εξουσιαστές.  
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 Δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτή η άνοδος, αλλά πρέπει να 
πλησιάζουμε το "μηδένικό σημείο ... αυτό που θα αναστρέψει τους 
ανθρώπους σε ένα άλλο επίπεδο συνείδησης καμωμένη από ειρήνη, 
δικαιοσύνη και συμπόνια ... τουλάχιστον για κείνους που θα έχουν 
ακολουθήσει αυτή την πορεία (δείτε τη μεθοδολογία στο επόμενο 
κεφάλαιο).  

 Αυτό που βιώνουμε τώρα ,είναι το πέρασμα, στο οποίο οι εχθρικές 
δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν την εξέλιξη, όσο το δυνατόν 
περισσότερων ανθρώπινων όντων κρατώντας τους σε φόβο και 
υλικότητα, ώστε να μην μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το πλανητικό 
σχέδιο.  Η προέλευση της τεράστιας αύξησης σου δονητικού επιπέδου 
της Γης είναι πολλαπλή. Μπορούμε να σας δώσουμε  ορισμένες 
αιτιολογίες όπως: 

1. Μείωση του μαγνητικού πεδίου της Γης κατά 5% ανά αιώνα για 
σχεδόν δύο αιώνες ... γεγονός που σημαίνει ότι ο πλανήτης μας 
προστατεύεται λιγότερο καλά από τις κοσμικές ακτίνες. 
 

2.  Ο 25.920-ετής κύκλος ισημερίας που μετακινεί τη Γη σε μια 
περιοχή πιο κοντά στον ήλιο (όπως συμβαίνει με το φεγγάρι 
έναντι της Γης, σε ορισμένες περιόδους του κύκλου της). Αυτό 
εξηγεί γιατί η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται αισθητή 
στη Γη. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λευκό και είναι 
αδύνατο να το δει κανείς, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. 
 

3.  Η ηλιακή δραστηριότητα έχει ξυπνήσει τους τελευταίους μήνες. 
 

4.  Η Γη (και το ηλιακό σύστημα) θα διασχίσει μια ζώνη του 
διαστήματος περισσότερο φορτωμένη με φωτόνια, δηλ με 
περισσότερη  ενέργεια .  
 

Υπάρχουν και άλλα στοιχεία ,που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την 
κραδασμική αύξηση της Γης, όπως ένας φυσιολογικός κύκλος εξέλιξης 
ορισμένων περιοχών του Σύμπαντος ... υπογραμμίζοντας τους βαθμούς 
της ανάληψής τους όπως εκφράζονται από τις προφητείες του Χόπι. 
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Σημειώστε εν συντομία ότι η τρέχουσα προσέγγιση του πλανήτη μας 
απέναντι στον ήλιο, εξηγεί την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ 
καλύτερα απ΄ ότι η ρύπανση! 

Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι έχουν σχεδιαστεί για να ζουν στο ίδιο 
δονητικό επίπεδο με τη Γη. Όταν Ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
παρακολουθήσει την κραδασμική αύξηση της Γης,  του προκαλούνται 
σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά το θαυμάσιο στοιχείο 
είναι ότι αυτή η δονούμενη άνοδος θα ωθήσει την ανθρωπότητα σε μια 
νέα κατάσταση συνείδησης ... τουλάχιστον σε όσους ακολούθησαν αυτή 
την πορεία και την αποδέχτηκαν. Εδώ βρίσκεται το βασικό στοιχείο της 
τρέχουσας κατάστασης.  

 

Η επιδημία του κοροναϊού  

 Σε αυτό το πολύπλοκο συνοθήλευμα, προστέθηκε η επιδημία του 
κοροναϊού που ονομάζεται επίσης covid-19. Είναι πιθανό να ήταν προϊόν 
της γενετικής χειραγώγησης (όπως επιβεβαιώθηκε από δύο 
βραβευμένους επιστήμονες με  Βραβείο Νόμπελ) και ότι η εμφάνισή 
του σε αυτήν ακριβώς την ιστορική στιγμή, δεν ήταν τυχαία. Τα μέσα 
ενημέρωσης μιλούν μόνο για τους νεκρούς, τις μάσκες που λείπουν, τα 
ελαττωματικά τεστ, τις τυχαίες θεραπείες ... σαν να μην συνέβαινε τίποτα 
στον κόσμο. Είναι επίσης περίεργο να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία, το ενδιαφέρον των ατόμων έχει προηγηθεί οικονομικών 
συμφερόντων (τουλάχιστον στην εμφάνιση). Επειδή η ανθρώπινη ζωή  
δεν έχει συνήθως καθόλου αξία στα μάτια των ηγετών μας. Έτσι 
μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την 
ξαφνική αλλαγή στάσης! Πού είναι η αλήθεια; Επειδή είμαστε 
αποπροσανατολισμένοι με πληροφορίες που πηγαίνουν προς μια 
κατεύθυνση και άλλες προς την αντίθετη κατεύθυνση, για να μην 
αναφέρουμε τον πόλεμο των αριθμών ... 
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 Τι κρύβει όλο αυτό; Φαίνεται ότι πολλές οικονομικές και στρατιωτικές 
κινήσεις συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο χωρίς τη γνώση του κοινού. 
Κοιτάξτε τα χρηματιστήρια και τις παραμορφώσεις της τιμής του 
πετρελαίου. Μερικοί μιλούν για την εκτεταμένη εγκατάσταση του G5 ενώ 
όλοι είναι περιορισμένοι στα σπίτια τους (έτσι κατά τη διακριτική 
ευχέρεια). Ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το 
σχέδιο παρακολούθησης του πληθυσμού, που έχει προγραμματιστεί στο 
τέλος αυτής της επιδημίας. Για να μην αναφέρουμε το περίφημο εμβόλιο 
για το οποίο αμφιβάλλουν  πολλοί (τι θα περιέχει; Ποιές θα είναι οι 
παρενέργειές του;) Και που μπορεί να είναι υποχρεωτικό για ολόκληρο 
τον πληθυσμό. Κάποιοι ονειρεύονται τον εμβολιασμό 7 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων.  

 Ένα από τα πιο ανησυχητικά γεγονότα είναι ότι η άνοδος των 
κραδασμών της γης έχει επιταχυνθεί πολύ και κορυφώθηκε ακριβώς τη 
στιγμή του περιορισμού ... Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Επειδή 
η ιστορία του κορονοϊού βάζει τα άτομα σε φόβο ... φόβο για την 
επιδημία (κίνδυνος να αρρωστήσουν, αυτοί ή οι συγγενείς τους) και τις 
συνέπειές της (πτώχευση, έλλειψη, λιμός κ.λπ.). Ωστόσο, όσο οι 
άνθρωποι βρίσκονται σε μια τέτοια συναισθηματική κατάσταση, δεν 
μπορούν να αυξήσουν τις δονήσεις τους και να ξεφύγουν από τη λαβή 
των σκοτεινών οντοτήτων. 

 

Γιατί τόσο μεγάλη προσοχή στη Γη;  

 Γνωρίζοντας όλα αυτά, μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί τόσες πολλές 
οργανώσεις (κυρίως ET και πολυδιάστατες) ενδιαφέρονται για το μέλλον 
της ανθρωπότητας; Επειδή είναι ένας μικρός πληθυσμός που ζει σε έναν 
μικρό πλανήτη σε σύγκριση με ολόκληρο το σύμπαν. Σύμφωνα με 
ορισμένες πηγές, φαίνεται ότι η Γη είναι ένας ξεχωριστός πλανήτης. Θα 
ήταν ένα είδος εργαστηρίου ... αλλά και ίσως ένα είδος φυτωρίου με όλες 
τις διαφορετικές φυλές, πολιτισμούς και θρησκείες που ζουν εκεί ... για 
να μην αναφέρουμε ανθρώπους. Θα ήταν λοιπόν ένα είδος μικρόκοσμου 
που θα αντανακλούσε τον μακρόκοσμο  δηλαδή ολόκληρο το σύμπαν, με 
όλη την ποικιλομορφία που πρέπει να υπάρχει εκεί. 
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Έτσι, αυτό που θα συμβεί σύντομα στη Γη (συγκεκριμένα με αυτή τη 
δονητική άνοδο) θα έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το σύμπαν ή 
τουλάχιστον στον γαλαξία μας, επειδή όλα είναι συνδεδεμένα. Γι 'αυτό 
αυτή η ανάπτυξη ενδιαφέρει τόσους πολλούς ανθρώπους. Μεταξύ των 
IT και ET, υπάρχουν οι «υπερ», οι παρατηρητές και οι «ενάντια». 

 

Ελπίζω 

 Η άγνοια στην οποία κρατήθηκε ολόκληρος ο γήινος πληθυσμός για 
πάνω από 70 χρόνια από ανίδεους(vereux) πολιτικούς, από 
κυριαρχούσες μυστικές κοινωνίες και πλούσιες προσωπικότητες, που 
εργάζονται για τη δύναμή τους και όχι για το κοινό συμφέρον, σημαίνει 
η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση σε όλα τα 
επίπεδα. Το χειρότερο είναι ότι δεν το έχει συνειδητοποιήσει καθόλου. 
Ήρθε η ώρα να το μάθει. Αυτό το φυλλάδιο έχει αυτόν τον προορισμό. 
Είναι δωρεάν για να μεταδοθεί εύκολα μέσω pdf. Ίσως θα μεταφραστεί 
και σε άλλες γλώσσες; Εάν οι άνθρωποι το θέλουν και το κείμενο είναι 
σεβαστό στο σύνολό του, έχετε ήδη την έγκρισή μου. 

 Ευτυχώς, ορισμένες δυνάμεις βοηθούν - λίγο πολύ ανοιχτά - την 
ανθρωπότητα σε κίνδυνο. Θα υπήρχαν λοιπόν:   

- Ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες, εκ των οποίων αρκετοί θα εργαζόταν για να 
δημοσιοποιήσουν (και επίσημα) τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου. 
Υπάρχουν ακόμη και ηγέτες μεγάλων εθνών που εργάζονται για αυτήν 
την αποκάλυψη. Αντιμετωπίζουν ισχυρά πολιτικά κόμματα, 
κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους που τους εμποδίζουν να το κάνουν. 
Επειδή είναι αλήθεια ότι αν όλα αυτά είχαν αποκαλυφθεί, πολλοί πρώην 
ηγέτες που τα γνώριζαν, θα πρέπει να απαντήσουν για τις πράξεις τους 
ενώπιον των δικαστηρίων : 

- Ορισμένα κυβερνητικά ιδρύματα και υπηρεσίες, 

- Ορισμένες μυστικές ομάδες και  μυστικές κοινωνίες,  
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- Ορισμένα φωτισμένα άτομα (whistleblower) ή λήπτες μηνυμάτων μέσω 
της διοχέτευσης τσάνελινγκ, 

 - Ορισμένες φυλές IT, 

 - Ορισμένοι φυλές ET όπως οι Σκανδιναβικοί (; ) οι οποίοι  θα εργαζόταν 
για την ανάπτυξη της πνευματικότητας των ανθρώπων. 

 - Ορισμένες φυλές άλλων διαστάσεων,  

-  Ορισμένες δυνάμεις φωτός, 

Έτσι δεν είμαστε μόνοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χάνεται 
τίποτα σχετικά με αυτόν τον πόλεμο που λαμβάνει χώρα επί του 
παρόντος στο σκοτάδι, σε όλα τα επίπεδα με δυνάμεις που μας 
ξεπερνούν. Γνωρίζοντας ότι η εμπλοκή αυτών των «φιλικών» δυνάμεων 
δεν είναι απόλυτη για τους περισσότερους. Δεν πρέπει να 
παραπλανηθούμε από ψεδαισθήσεις. Επομένως, είναι σημαντικό να 
ενεργούμε εμείς οι ίδιοι . Αυτό, επιπλέον, λένε πολλές φωνές: πρέπει να 
ενεργήσουμε ... Αυτή η έκφραση εύκολα λέγεται, αλλά στην πράξη πώς 
να το κάνουμε; Να αντιδράσουμε; Να αρνηθούμε τα μέτρα που 
ελήφθησαν; Να υποστηρίξουμε την πολιτική ανυπακοή; 

Θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι: 

 - Να αντιταχθούμε στην εγκατάσταση του 5G που δεν μας ενδιαφέρει, 
αλλά ανοίγει την πόρτα σε πολλούς κινδύνους.  

-Να  Απορρίψουμε τα δοκιμαστικά τεστ που είναι αξιόπιστα μόνο στο 
20% και έχουν πολλά ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά.  

- Να Αρνηθούμε το εμβόλιο και ακόμη περισσότερο οποιαδήποτε 
υποχρέωση εμβολίου τουλάχιστον έως ότου μάθουμε τι περιέχει 
ακριβώς. Θα πρέπει μάλλον να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα. 

-Να  απορρίψετε τις εφαρμογές στους φορητούς υπολογιστές που 
αστυνομεύουν τις πραγματικές κινήσεις της ιδιωτικής σας ζωής και  
ανοίγουν την πόρτα σε όλες πιθανές «κινήσεις».  
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- Να απορρίψετε την ένεση ψύλλων στο σώμα σας για τους ίδιους 
λόγους.  

- Να διαδώσετε τις πληροφορίες, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι 
άνθρωποι να γνωρίζουν τι συμβαίνει στη σκιά.  

- Είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει, ειδικά όταν θεωρούμε ότι οι 
αποφάσεις είναι αδικαιολόγητες ή ότι παραβιάζουν την ατομική μας 
ελευθερία. Όπως έλεγε ο Αϊνστάιν, "Μην κάνετε τίποτα ενάντια στη 
συνείδησή σας, ακόμα κι αν το κράτος σας το ζητήσει." Έτσι, οι 
άνθρωποι που εργάζονται σε μεγάλες φαρμακευτικές ή άλλες εταιρείες, 
σε διοικήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες πληροφοριών, σε 
διοικήσεις και που βλέπουν να περνούν μπροστά από τα μάτια τους 
δραστηριότητές, οι οποίες καταργούν  την ελευθερία και εξασθενούν  
την ψυχοσωματική υγεία, πρέπει υποχρεωτικά να το αναφέρουν δυνατά 
και καθαρά, μέσω του Τύπου, του Διαδικτύου ή άλλων μέσων. 
Διαφορετικά, είναι τόσο ένοχοι όσο οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. 

Φυσικά, οι ισχύουσες κυβερνήσεις έχουν στη διάθεσή τους ένοπλες 
δυνάμεις, ικανότητες επιτήρησης, μέσα προπαγάνδας, για να μην 
αναφέρουμε τα σκιώδη όπλα (όπως έχουμε ήδη αναφέρει), καθιστώντας 
έτσι δύσκολη οποιαδήποτε αντιπολίτευση. Δύσκολο ίσως (οτιδήποτε) 
αλλά όχι αδύνατο. Επειδή είναι σημαντικό να ενεργήσουμε πριν τεθούν 
σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα ... γιατί μετά θα είναι πολύ αργά. 

 Επιπλέον, αυτό το φυλλάδιο θα σας δείξει ένα μονοπάτι που λίγοι 
άνθρωποι επικαλούνται και το  οποίο, ωστόσο, από την άποψή μου – 
είναι το μόνο ουσιαστικά επαρκές γι’αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. 

 Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ανθρωπότητα έχει δύο ισχυρούς συμμάχους: 

1. Η άνοδος του δονητικού επιπέδου της Γης παρέχει στα 
ανθρώπινα όντα, φυσικές ικανότητες άγνωστες μέχρι σήμερα. Η 
ανύψωση της συνείδησής μας συνοδεύεται από μια εκπληκτική 
ανάπτυξη της πνευματικής μας δύναμης. Ωστόσο, αυτή η 
πλανητική δονητική άνοδος είναι αναπόφευκτη και οι δυνάμεις 
του σκότους δεν μπορούν να την αποτρέψουν επειδή είναι μια 
παγκόσμια κίνηση. 
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2.  Η δύναμη της ύπαρξής μας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη από αυτήν 
που είναι σήμερα. Έχουμε δυνατότητες τις οποίες είναι καιρός 
να  χρησιμοποιήσουμε. Οι αρνητικές δυνάμεις το γνωρίζουν 
καλά και κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να μας βάλουν στο φόβο, 
να μας στρέψουν τον  ένα ενάντια  στον άλλο, να μας ξεγελάσουν 
(με χημικά και ακτινοβολία) και να μας ελέγξουν ... προκειμένου 
να αποτρέψουν  την αύξηση του κραδασμικού μας επιπέδου. 
Αλλά όλα αυτά μπορούν εύκολα να καταπέσουν εάν πιστέψουμε 
στον εαυτό μας και να χρησιμοποιήσουμε τις ψυχοφυσικές μας 
ικανότητες. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι, όπως εξήγησε ο 
Αϊνστάιν, ότι ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί στο ίδιο επίπεδο με 
αυτό που το δημιούργησε. Πρέπει λοιπόν να βγούμε από το φόβο και 
την υλικότητα  και πάνω απ 'όλα να αυξήσουμε τη συνείδησή μας για 
να ακολουθήσουμε τη μεγάλη δονητική αύξηση που λαμβάνει χώρα 
επί του παρόντος στη Γη. Αυτό θα μας τοποθετήσει εκτός όλων των 
επίγειων, IT, ET και άλλων απρόβλεπτων… 

Σας προσφέρω ένα «εγχειρίδιο ζωής-επιβίωσης» που εκθέτει 10 κλειδιά, 
απλό στη ρύθμιση σε ατομικό επίπεδο και τα οποία δεν σας τοποθετούν 
σε μια πολεμική διαδικασία απέναντι  από το σημερινό σύστημα. Διότι 
όπως γνωρίζετε, η καταπολέμηση ενός συστήματος το τρέφει και το 
ενισχύει μόνο. Ένα άλλο θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα, και εάν το 
τελευταίο είναι έγκυρο, θα αντικαταστήσει το προηγούμενο ομαλά και 
χωρίς βία. 

 Από την πλευρά μου, θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα 10 κλειδιών είναι 
ο τρόπος σωτηρίας για όλους. 
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Εγχειρίδιο Επιβίωσης 

 

Τα 10 κλειδιά  της σωτηρίας 
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«Ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να το 
κάνουμε. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι είμαστε ισχυροί πέρα από 
όλα τα όρια. Είναι το δικό μας φως και όχι το σκοτάδι μας που μας 
φοβίζει περισσότερο.» Νέλσον Μαντέλα από το βιβλίο της Μαριάν 
Γουίλιαμσον "Επιστροφή στη Αγάπη"  

 

Η προφητεία των Ινδιάνων Χόπι  

 Οι προφητείες των Ινδιάνων Χόπι ανακοινώνουν ότι ο κόσμος μας (ο 4ος) 
θα καταστραφεί από τις φλόγες. Αλλά οι Ινδοί φέρνουν επίσης μια 
σημαντική αποσαφήνιση: η μοίρα του κόσμου εξαρτάται εξ ολοκλήρου 
από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ανάλογα με το αν 
συμμορφώνονται ή όχι, με τις απόψεις του Δημιουργού:  

"Πείτε στους ανθρώπους να μην φοβούνται κανένα  κατακλυσμό. Δεν θα 
έρθει σε αυτούς παρά μόνο ό,τι ανεχθούν.». «Γνωρίστε ότι υπάρχουν δύο 
τύποι αναταραχών στο εκδηλωμένο Σύμπαν. O πρώτος οφείλεται στις 
φυσικές μεταλλάξεις του σύμπαντος και προσδιορίζει το βαθμό 
πνευματικής εξέλιξης, ο δεύτερος είναι οι καρπός των ασθενών ψυχών, 
τα παιδιά των αναρχικών μορφών σκέψης ». "Και τα δύο μπορούν να 
αποφευχθούν σε ένα κύμα ζωής ή μια δημιουργία (...) Ο κατακλυσμός 
είναι πιθανός αλλά μπορεί να αποφευχθεί"  

Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η τρέχουσα δονητική ανύψωση της Γης 
αντιστοιχεί σε μια «φυσική μετάλλαξη του Κόσμου που προσδιορίζει τον 
βαθμό της ανάληψής του», το οποίο φαίνεται αρκετά λογικό. Σε αυτό το 
υπόβαθρο αναπόφευκτου μετασχηματισμού, που καμία δύναμη δεν 
μπορεί να εμποδίσει, οι άνθρωποι ανυψώνοντας τη συνειδητότητά τους, 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά την εξελικτική διαδικασία που βρίσκεται 
σε εξέλιξη ... αλλά αν παραμείνουν σε σκέψεις φόβου, μίσους, 
επιθετικότητας, κυριαρχίας και τη λαγνεία, τότε τα χειρότερα μπορούν 
να συμβούν. 

  

 Έτσι όλα είναι στα χέρια μας, ανάλογα με τη στάση που θα επιλέξουμε. 
Ένα πράγμα είναι σίγουρο, η κραδασμική ανύψωση της Γης ωθεί τα 
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ανθρώπινα όντα σε αύξηση της συνειδητότητάς τους! ... Είναι λοιπόν ο 
σύμμαχός μας ... σύμμαχος που θα χρησιμοποιήσουμε για να 
ανυψώσουμε το πνεύμα μας (ταυτόχρονα με τη γήινη δόνηση) και να 
βγούμε από αυτό το διεστραμμένο γρανάζι με όλους αυτούς τους 
πρωταγωνιστές που θέλουν μόνο ένα πράγμα: να επωφεληθούν από την 
κατάσταση  σε βάρος της ανθρωπότητας. 

 

Η δύναμη της σκέψης μας  

 Η ανύψωση των κραδασμών της γης έχει επιπτώσεις στη δομή και το 
πνεύμα μας. Σε  απροετοίμαστα άτομα παράγει καταστάσεις δυσφορίας, 
κόπωσης, άγχους, κατάθλιψης ... που οδηγούν σε πολλές λειτουργικές 
διαταραχές που αισθάνονται πολλοί σήμερα. Αυτό οφείλεται στη 
σημαντική διαφορά μεταξύ των κραδασμών της Γης (που αυξάνονται) και 
εκείνων των ατόμων (που μένουν στάσιμοι η χαμηλώνουν). 

 Ένα από τα πιο εξαιρετικά αποτελέσματα αυτής της δονητικής αύξησης 
είναι η ανάπτυξη της δύναμης της ανθρώπινης σκέψης. Πράγματι, 
έχουμε αποδείξεις ότι δρα στο σώμα μας, στους  ανθρώπους, του 
περιβάλλοντός μας, ακόμη και στα γεγονότα της ζωής μας. 

 Οι ψυχικές μας ικανότητες είναι πιο ανεπτυγμένες από ό, τι πριν από 20 
χρόνια, έναν αιώνα ή μια χιλιετία. Αυτός είναι αναμφίβολα ένας από τους 
λόγους για τους οποίους η ανθρώπινη φυλή προσελκύει τόσες πολλές 
επιθυμίες φυλών ΕΤ που ελπίζουν να αντλήσουν τις ψυχικές μας 
ενέργειες για να αυξήσουν τη δύναμή τους (ακόμη και για να ανακτήσουν 
τη νεότητά τους). 

 Αλλά ας μην ξεχνάμε το κύριο σημείο: το μυαλό μας είναι ισχυρό, πολύ 
περισσότερο από ό, τι νομίζουμε ή αυτό που θα θέλαμε να πιστέψουμε 
... Θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ικανότητα να δράσουμε στη ζωή μας, 
στην τρέχουσα κατάσταση και στο μέλλον μας. Εδώ είναι η δύναμή μας 
... Επειδή με τη σκέψη μας μπορούμε να δράσουμε, δηλαδή να 
εξαλείψουμε όλες τις βλαβερές ενέργειες που  στέλνονται εναντίον μας. 
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Η λύση  

 Δεδομένης της πλανητικής, διαπλανητικής, γαλαξιακής και διαστατικής 
κατάστασης στην οποία δύσκολα μπορούμε να παρέμβουμε 
μεμονωμένα ... που ωστόσο δεν μας εμποδίζει κανείς να 
προσπαθήσουμε ... όπως προσπαθούμε  να παρέμβουμε σε κυβερνητικά 
ή άλλα μέτρα ... αυτά που μας φαίνεται αδικαιολόγητα ή ακόμη και 
επιβλαβή. Επειδή, φυσικά, δεν είναι σωστό να παραμείνουμε αδρανείς 
στο υλικό επίπεδο ... αλλά πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα συγκεκριμένο 
τρόπο, που θα αναπτύξουμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

 Είναι αλήθεια ότι οι δυνατότητές μας για δράση φαίνεται περιορισμένες 
... Ωστόσο, απέχουν πολύ από το να είναι μηδενικές. Από την άλλη 
πλευρά, είναι δυνατόν για εμάς να δράσουμε, ανυψώνοντας τη 
συνείδησή μας. Αυτό θα έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες:  

- Για τους εαυτούς μας : Ανυψώνοντας  τον εαυτό μας πάνω από τη μάχη, 
η ανύψωση του πνεύματός μας επιτρέπει να είμαστε απρόσβλητοι από 
όλες τις εχθρικές δυνάμεις που εργάζονται επί του παρόντος στη Γη (στο 
υλικό επίπεδο) και επίσης να ακολουθήσουμε αυτήν την όμορφη 
κραδασμική κίνηση της  Γης. Όπως λένε οι Πολυνησιακοί: "με ένα ισχυρό 
μάνα, είμαστε ανίκητοι". 

 - Για τους άλλους : Επειδή οι στάσεις μας, τα λόγια μας και οι πράξεις 
μας θα επηρεάσουν τους ανθρώπους γύρω μας. Θα δουν στη 
συμπεριφορά μας, ένα παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν. 
Τότε εναπόκειται σε αυτούς να αποφασίσουν. Αλλά θα τους έχουμε ήδη 
δείξει πως είναι δυνατό , γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. 

- Στο σύμπαν : Επειδή η ανύψωση της συνείδησής μας θα επηρεάσει 
επωφελώς ολόκληρη τη δομή του σύμπαντος ... τους  ET, πλανήτες και 
άλλους... Με την ανάπτυξη της ειρήνης  μέσα μας, θα την αναπτύσσουμε 
και σε άλλους ανθρώπους αλλά επίσης και σε όλες τις συνειδητότητες 
του σύμπαντος.  
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Τώρα ας ρίξουμε μια ρεαλιστική ματιά στα 10 κλειδιά της συνειδησιακής 
ανύψωσης  γιατί η θεωρία είναι ενδιαφέρουσα, αλλά η πρακτική είναι 
πιο σημαντική. 

  

Το 1ο κλειδί: Να μην μπούμε σε διαπληκτισμούς και μάχες!  

 Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι, να μην μπείτε σε 
μάχη: μάχη εναντίον επιβλαβών ατόμων, εναντίον επιβλαβών ενώσεων, 
εναντίον δαιμονικών δυνάμεων και άλλων. Το να λέμε ότι «είμαστε σε 
πόλεμο» είναι ανοησία. Γιατί; έχετε σβήσει ποτέ φωτιά με φωτιά; 
Φυσικά και όχι ! Χρησιμοποιείτε το αντίθετό του, δηλαδή το νερό. Έτσι, 
αν θέλουμε να πολεμήσουμε κάτι επιβλαβές, δεν πρέπει να αρχίσουμε 
να το πολεμούμε, γιατί τότε κατεβάζουμε τον εαυτό μας στο επίπεδο του 
... στο οποίο μπορεί και αναπτύSσει όλη  τουτη δύναμή . Γι 'αυτό, όλες οι 
διαδηλώσεις ενάντια σε ένα σύστημα ή κατά των νόμων, δεν έχουν 
αποτέλεσμα, τις τρέφουν μόνο και ως εκ τούτου τις αναπτύσσουν. Εάν 
θέλουμε πραγματικά να πολεμήσουμε  αυτές τις άσχημες καταστάσεις, 
στέλνουμε τα αντίθετα της μάχης, δηλαδή συμπόνια και αγάπη γιατί 
αυτά είναι τα συναισθήματα που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
πάνω τους ... και θα παραμείνουμε στην ειρήνη και τη γαλήνη μας. 

Γι 'αυτό μην βάζετε τον εαυτό σας στη μάχη ή στα συναισθήματα της 
μάχης, όπως το μίσος, η επιθετικότητα, η πικρία ή η εχθρότητα ...... γιατί 
κατεβάζετε  τον εαυτό σας στο δονητικό τους επίπεδο, όπου είναι 
ισχυροί. Από την άλλη πλευρά, εάν παραμείνετε σε συμπόνια και αγάπη, 
τοποθετείτε τον εαυτό σας σε υψηλό επίπεδο όπου αυτές οι δυνάμεις 
δεν μπορούν ποτέ να σας φτάσουν. Αυτές είναι πολύ υψηλές δονήσεις 
για αυτούς. Έτσι θα βγαίνετε πάντα νικητές. 

 Τέλος, παραμένοντας στην αγάπη και τη συμπόνια, δηλαδή έξω από τη 
μάχη,   εναντιώνεστε στις επιβλαβείς ενέργειες που πραγματοποιούνται 
στον πληθυσμό. Πρόκειται για την ακεραιότητά μας. Απαιτείται λοιπόν 
αντίσταση σε αυτές τις καταστάσεις και οι δυνάμεις της αγάπης θα μας 
επιτρέψουν να παραμένουμε πάντα όρθιοι μπροστά στην 
κακομεταχείριση που θα μπορούσε συμβεί 
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2ο κλειδί: βγείτε από το φόβο  

 Ο φόβος είναι το συναίσθημα που μας απομακρύνει περισσότερο από 
την αγάπη. Ωστόσο, όλα γίνονται επί του παρόντος για να μας φοβίσουν 
(φόβος εξάντλησης των χρημάτων, φόβος να χάσετε τη δουλειά σας, 
φόβος για ασθένεια, φόβος για τον γείτονά σας, φόβος για την 
οικονομική κρίση κ.λπ.). Ο φόβος  και οι αρνητικές σκέψεις π μας 
οδηγούν  στο να προσελκύουμε αυτό που δεν θέλουμε! 

 Ο φόβος σχετίζεται με την ικανότητά μας να προβλέπουμε ... 
Φανταζόμαστε το χειρότερο που θα μπορούσε να μας συμβεί ... 
βρισκόμαστε σε άγχος. Εξαντλούμαστε στην προσπάθεια να ελέγξουμε 
το μέλλον! Ενώ το σημαντικό είναι να ζούμε στο παρόν. Διότι τότε μόνο, 
ο φόβος εξαφανίζεται και αρχίζουμε να εκτιμούμε τη ζωή και όλες τις 
ομορφιές που περιέχει. 

 Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε αυτοπεποίθηση…, ν α 
εμπιστευόμαστε  στη ζωή, εμπιστοσύνη σε αυτό που θα μας συμβεί … 
Εάν η ζωή επιδίωκε να μας καταστρέψει, θα το είχε κάνει εδώ και πολύ 
καιρό! Επιπλέον, έχετε ήδη ξεπεράσει πολλές δοκιμασίες κατά τη 
διάρκεια της ζωής μας. Γι 'αυτό, αν συμβούν νέα πράγματα στο μέλλον, 
θα βρούμε και πάλι τους απαραίτητους πόρους για να τα ξεπεράσουμε. 
Εμπιστευόμαστε τις ικανότητές μας. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας! 

 Η έξοδος από τον φόβο είναι βασική προϋπόθεση για να αναπτύξουμε 
την ύπαρξή μας και να ζήσουμε τη ζωή μας με ειρήνη και αγάπη  
σύμφωνα με τις φιλοδοξίες μας. 

 

3ο κλειδί: αποφύγετε συλλογικές ενέργειες  

 Σήμερα όλες οι ενέργειες πρέπει να παραμείνουν ατομικές. Οι ομαδικές 
προσευχές και οι διαλογισμοί είναι κατ 'αρχήν υπέροχοι. Δυστυχώς 
όμως, μέσα τους συχνά γλιστρούν όντα που έχουν έρθει να 
επωφεληθούν από τις ενέργειες αυτές ή ακόμη και να τις εκτρέψουν 
προς άλλους σκοπούς. Αλλά και οι σκοτεινές δυνάμεις μπορούν να 
προσελκύονται από τις ενέργειες της ομάδας και να τρέφονται με την 
ενέργειά της  και έτσι αυξάνουν τη δύναμή τους.  
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 Εναπόκειται σε όλους να αυξήσουν τη δόνηση τους μόνοι τους, πιθανώς 
με τον σύζυγό τους, τα παιδιά και τους στενούς φίλους τους ... αλλά 
πάντα σε μικρές ομάδες λίγων ατόμων το πολύ (3 ή 4 όχι περισσότερα ).  

 Η αλλαγή της συμπεριφοράς σας θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για τους 
άλλους, κάτι που θα τους ενθαρρύνει να κάνουν το ίδιο. Έτσι, θα 
αναπτυχθεί μια διαδικασία που θα εξαπλωθεί σε όλο και περισσότερους 
ανθρώπους χωρίς πίεση ή  επιβολή σε κανέναν.  

 Οι συλλογικές ενέργειες θα έρθουν αργότερα ... όταν έρθει η ώρα. 
Υπομονή… 

 

4ο κλειδί: ακούστε την καρδιά σας  

  Όπως λέω συχνά, « Η καρδιά μας  γνωρίζει το δρόμο ... Θα έχουμε το 
θάρρος να τον ακολουθήσουμε » Η διαίσθησή μας πηγάζει απευθείας 
από την καρδιά μας και μέσω αυτής από την ύπαρξή μας. Έχει όλες τις 
απαντήσεις, πολύ πριν από τη λογική μας. Νιώθουμε ... 
προαισθανόμαστε την απάντηση ή τη στάση που πρέπει να 
υιοθετήσουμε ενστικτωδώς και πολύ πριν ο εγκέφαλός μας αναλύσει την 
κατάσταση. Η διαίσθησή μας δείχνει το δρόμο προς την ευτυχία, όπου 
θα είμαστε καλά και ευτυχισμένοι 

 Η διαίσθηση αρχίζει, ύστερα έρχεται η λογική με τον φόβο της αλλαγής, 
τον φόβο του να ξεφύγει από τα συνηθισμένα παλιά αντανακλαστικά της 
ζήλιας, του άγχους, της δυσαρέσκειας, της δυσαρέσκειας ... ακόμη και 
του μίσους. Ωστόσο, όλα αυτά τα συναισθήματα δεν μας έφεραν ποτέ 
κάτι καλό. Είναι σαν οξέα που μας αναλώνουν από μέσα.. Ήρθε η ώρα να 
βγούμε από αυτές τις παλιές απρόβλεπτες καταστάσεις… να βγούμε από 
τη ζώνη άνεσής μας, να εκθέσουμε τον εαυτό μας για να αναπτύξουμε 
νέα συναισθήματα συμπόνιας, δικαιοσύνης, , αδελφότητας, 
ακεραιότητας… και αγάπης. Σε αυτές τις καταστάσεις αισθανόμαστε 
καλά και ευτυχισμένοι  
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Όταν έχετε μια επιλογή να κάνετε, επιλέξτε πάντα αυτή της αγάπης ... 
γιατί αυτό θα σας κάνει ευτυχισμένο. Αυτό θα σας διασφαλίσει ότι  
τίποτε δεν θα πάει στραβά.  

Μια τελευταία συμβουλή: μην ακούτε άλλους. Διότι, όπως είπε ο 
Αϊνστάιν: υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα αντιταχθούν σε όλες τις 
προτάσεις που θα κάνετε ... Υπάρχουν επίσης οι ζηλιάρηδες, , οι 
άνθρωποι που θα ήθελαν να κάνουν ό, τι κάνετε και που δεν τόλμησαν 
ποτέ να το κάνουν. kάντε το, ακόμη θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν 
θέλουν να κάνουν τίποτα κ.λπ. 

  Άκούστε λοιπόν την καρδιά σας. Θα σας δείξει το δρόμο προς την 
ευτυχία σας, αυτόν που είναι φτιαγμένος από αγάπη και συμπόνια ... 
αυτόν που θα αυξήσει τη συνείδητότητά σας . 

  

5ο κλειδί: γνωρίστε την ύπαρξή σας 

Όταν ακολουθούμε τις αρχές της κοινωνίας, βρισκόμαστε στο 
«εμφανίζομαι». Φοράμε μάσκες ανάλογα με τις περιστάσεις: στη 
δουλειά, στις κοινωνικές σχέσεις, στη φιλική ζωή κ.λπ. Τηρούμε επίσης 
τις αρχές που διέπουν τον σημερινό κόσμο μας: τον νόμο του 
ισχυρότερου, τη σημασία της κοινωνικής και οικονομικής επιτυχίας… Εν 
ολίγοις, ακολουθούμε κανόνες και νόμους που εγκλωβίζουν την ύπαρξή 
μας, εμποδίζουν την ανάπτυξη των φιλοδοξιών μας και σε καμία 
περίπτωση δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της 
δικής μας ζωής. 

 Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τις μάσκες μας, να σταματήσουμε να είμαστε 
"εμφανισμένοι" για να πάμε στο "εαυτό μας" . Αλλά έχουμε χάσει τη 
συνήθεια να τον συναντούμε. Εδώ είναι μερικά εργαλεία που μπορούν 
να σας βοηθήσουν:  

- Ατομικός διαλογισμός,  

- Ώρες προβληματισμού εν ειρήνη,  

- Πεζοπορία στη φύση,  
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- Καλλιτεχνικές δραστηριότητες,  

- Η προσευχή είναι το  προνόμιο για των πιστών, επειδή είναι το 
τηλέφωνο προς το  Θείο. 

 Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν από κοινού  ένα στόχο να μας 
επανατοποθετήσουν στο "εδώ και τώρα" αλλά και να σβήσουν από το 
μυαλό μας τον φόβο και να δούμε  να εμφανίζονται ... τα σημαντικά 
στοιχεία της ζωής μας  Θα μας δείξουν την πορεία  που πρέπει να 
ακολουθήσουμε στη ζωή μας... που είναι αυτή της ευτυχίας, της 
συμπόνιας και της αγάπης, μιας πορείας προς το φως.  

  

6ο κλειδί: δηλώστε τη θέση σας  

Ένας πόλεμος διεξάγεται επί του παρόντος στη Γη του οποίου το  έπαθλο 
είναι η ανθρωπότητα και έλεγχος του πλανήτη με τους πόρους του. 
Σχηματίστηκαν φυλές. Όπως αναφέραμε, δεδομένης της 
πολυπλοκότητας της κατάστασης και επίσης για να βγούμε από αυτόν 
τον πόλεμο, είναι απαραίτητο να ανυψώσουμε το μυαλό μας πάνω από 
τη μάχη. Όμως ο καθένας έχει τις δικές του επιλογές να καθορίσει. Είναι 
σημαντικό να προσδιορίσετε με σαφήνεια τι επιλέγετε: 

- Θέλετε να είστε σε πόλεμο ή στην Αγάπη; 

- Θέλεις να είσαι στις δυνάμεις του φωτός ή σε αυτές του σκότους; 

Εναπόκειται σε εσάς να αποφασίσετε. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε… 
αλλά είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες που θα υπάρξουν σε εσάς και σε 
άλλους. Επίσης να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν κακές επιλογές. Είναι 
πάντα απλές εμπειρίες ... που θα σας οδηγήσουν αργά ή γρήγορα στο 
φως. Επειδή και οι δυνάμεις του σκότους  βρίσκονται επίσης στην 
υπηρεσία του φωτός, αν και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν!!! 

Σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε και απαντήστε στις προηγούμενες 
ερωτήσεις. Με την ησυχία σας. Ακούστε την καρδιά σας και διαλέξτε 
δυνατά και καθαρά, αλλά και με όλη την πεποίθηση ότι μπορείτε, αυτό 
που έχετε αποφασίσει στην ψυχή και τη συνείδησή σας. Μην διστάσετε 
να επαναλαμβάνετε αυτές τις δηλώσεις συχνά ώστε να εισχωρήσουν στο 
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μυαλό σας και να καταστούν προφανείς. Αυτό είναι σημαντικό ειδικά 
όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αμφιβολίας. 

 

7ο κλειδί: να είστε μέσα στην αγάπη.  

 Η αγάπη είναι αναμφίβολα η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Είναι  
συναίσθημα, όχι συγκίνηση. Γι 'αυτό δεν έχει το αντίθετο της. Το μίσος 
εμφανίζεται συχνά ως το αντίθετό της, αλλά είναι το αντίθετο της 
συμπόνιας, όχι της αγάπης.  

 Η αγάπη δημιουργείται από την ύπαρξή μας και κυρίως από την καρδιά 
μας που παράγει ένα μαγνητικό πεδίο χιλιάδες φορές μεγαλύτερο από 
αυτό του εγκεφάλου.  

Η αγάπη είναι αναμφίβολα το βασικό κλειδί για να βγούμε από την 
τρέχουσα κατάσταση.  

Αλλά δεν είναι εύκολο να είσαι στην Αγάπη και είναι ακόμη δυσκολότερο 
να είσαι πάντοτε στο πεδίο της Αγάπης. 

 - Το πρώτο  είναι να θέλεις να είσαι στο επίπεδο της Αγάπης. 

 - Είναι δυνατό να ξεκινήσετε με συναισθήματα ή αισθήματα κοντά στην 
αγάπη και ευκολότερα να την πραγματοποιήσετε, ξεκινώντας  με τη  
συμπόνια,  τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα, τη  δικαιοσύνη, την 
ανταλλαγή, τον  αλτρουισμός κ.λπ.  

- Έτσι λίγο-λίγο η αγάπη θα επιβληθεί στη ζωή σας και τελικά θα γίνει 
συνήθεια. 

Η αγάπη θα γίνει η κινητήριος δύναμη της ζωής σας ... το βασικό κίνητρο 
... Δεν πρέπει να περιοριστεί στη προσευχή ή  το διαλογισμό ... Η αγάπη 
πρέπει να προεδρεύει όλων των σκέψεων, των λέξεων και των 
ενεργειών σας. Αλλά επίσης, όταν έχετε να πάρετε μια απόφαση , 
επιλέξτε πάντα το δρόμο της αγάπης. 

Η αγάπη συνοδεύεται από συγχώρεση: συγχώρεση των άλλων και του 
εαυτού μας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν συγχωρήσουμε ένα 
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άτομο για αυτό που υποφέραμε, αυτό δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε 
ότι είχε δίκιο ... απλά σημαίνει ότι θέλουμε να προχωρήσουμε. 

 Η αγάπη δεν σημαίνει ούτε ότι κάποιος πρέπει να συμφωνήσει με ό, τι 
έχει γίνει ή που λέγεται. Μπορούμε να είμαστε μέσα στην Αγάπη  
διαφωνώντας ή δείχνοντας τον προβληματισμό μας ακόμα σε επιβλαβείς 
καταστάσεις ... Αλλά το κάνουμε με σεβασμό προς στους άλλους και όχι 
για κριτική. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι σημαντικό να 
αντισταθούμε σε όλες τις βλαβερές ενέργειες που θα μπορούσαν να 
γίνουν εναντίον μας ή εναντίον άλλων ανθρώπων. Είναι καθήκον μας 
εάν θέλουμε να παραμείνουμε στην ακεραιότητά μας. Αυτό δεν μας 
εμποδίζει να παραμείνουμε στην αγάπη και τη συμπόνια. 

 Η αγάπη αποφασίζεται. Μαθαίνεται. Αλλάζει τη ζωή σας. Όλοι έχουμε 
αγάπη μέσα μας. Αρκεί να ενεργοποιήσουμε ξανά τη φλόγα  με  την 
επιθυμία και τη θέλησή μας. Η αγάπη είναι η ενέργεια του σύμπαντος. 
Είμαστε όντα αγάπης για να ζήσουμε στην αγάπη και να αναπτύξουμε 
την αγάπη. Η απόδειξη; Είναι ότι όταν είμαστε σε αυτό το συναίσθημα, 
είμαστε καλά και χαρούμενοι ... τίποτα δεν μπορεί να φτάσει σε μας και 
όλα τα προβλήματα λιώνουν όπως το χιόνι στον ήλιο. 

 

8ο κλειδί: καλέστε τους Οδηγούς σας  

Όλοι έχουμε δίπλα μας, Αγγέλους, Αρχαγγέλους και Όντα του φωτός που 
ζητούν μόνο να μας βοηθήσουν με τη μόνη προϋπόθεση να τους το 
ζητάμε. Επειδή σέβονται την ελεύθερη βούλησή μας και δεν θα 
επέμβουν ποτέ αν δεν το θέλουμε ... δηλαδή αν δεν τους το ζητήσουμε.  

 Καλέστε λοιπόν αυτά τα υπέροχα Όντα καθημερινά για να σας 
βοηθήσουν, να σας προστατεύσουν, να σας καθοδηγήσουν καθ 'όλη τη 
διάρκεια της ημέρας σας ... έτσι ώστε να σας δείξουν τα καλύτερα 
μονοπάτια για την ανάπτυξη της ύπαρξής σας.  

 Αυτοί οι οδηγοί είναι προικισμένοι με αμέτρητη δύναμη που τίποτα δεν 
μπορεί να εμποδίσει. Σας αγαπούν με άνευ όρων αγάπη, ό, τι και αν έχετε 
κάνει ή κάνατε στο παρελθόν. Είναι πάντα εκεί για εσάς. Θυμηθείτε να 
τους καλείτε κάθε μέρα και ειδικά όταν περνάτε από μια δοκιμασία.  
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 Και μην διστάσετε να προσευχηθείτε στο Θείο και ειδικά να ακούσετε 
αυτά που έχει να σας πει. Αυτές οι στιγμές είναι διαχρονικές. Σας 
αφήνουν να δείτε ότι δεν είστε ποτέ μόνος ... ότι πάντα συνοδεύεστε.  

 

9ο κλειδί: ζητείστε 

Σε όλα τα ιερά κείμενα, αναφέρεται το "ζητείστε και θα έχετε". Ωστόσο, 
η παιδεία μας, απαγορεύει να κάνουμε κάτι τέτοιο, που είναι ωστόσο 
απλό και φυσικό. Το αίτημα βοηθά επίσης να  καθορίσουμε τις επιθυμίες 
και τις προσδοκίες μας.  

 Επιπλέον, με την ανύψωση του δονητικού επιπέδου της Γης, η δύναμη 
της σκέψης  οδήγησε στην διεύρυνση των αιτημάτων τα τελευταία 
χρόνια . Σε αυτήν την ταραγμένη περίοδο, είναι επιτακτική ανάγκη να 
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εκπληκτική ικανότητα που διαθέτουμε. 

 Για όσους μπορούν, η οπτικοποίηση και ο οραματισμός φέρνει επιπλέον 
δύναμη στα αιτήματα που υποβάλλονται.  

 Μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν όρια. 
Για παράδειγμα :  

- Ζητήστε να επαναφορτιστείτε  με ενέργεια. Για να γίνει αυτό, πρέπει 
πρώτα να ζητήσουμε να λάβουμε τελουρικές, κοσμικές, πνευματικές και 
θείες ενέργειες και, στη συνέχεια, να παραμείνουμε επικεντρωμένοι σε 
αυτό το αίτημα με τον απαραίτητο χρόνο για αυτήν την επαναφόρτιση. 

- Ζητήστε το άνοιγμα τον καθαρισμό και την εξισορρόπιση όλων των 
τσάκρα σας. 

- Ζητήστε από τους οδηγούς σας να δημιουργήσουν μια προστατευτική 
Ασπίδα γύρω σας που θα επιτρέψει στις καλές ενέργειες να εισέλθουν 
στην ύπαρξή σας και να μετατρέψουν τις αρνητικές (ό, τι κι αν είναι) σε 
θετικές. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από αυτή τη ενεργειακή Ασπίδα 
να σας προστατεύσει από:  

  * Οχλήσεις, υπεξαίρεση και κακόβουλες ενέργειες, 

   * Τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επιβλαβείς δονήσεις.  
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* Ρύπους, εξαλείφοντας ή εξουδετερώνοντάς η αδρανοποιώντας 
τους 

 - Ζητήστε από τα Όντα του φωτός να καταστρέψουν την 
παραπληροφόρηση των εμφυτευμάτων που θα μπορούσατε να 
μεταφέρετε καθώς και τους μηχανισμούς τους.    

- Ζητήστε την απομάκρυνση ή την αδρανοποίηση όλων των 
μολυσματικών ρύπων που ενδέχεται να μεταφέρετε. 

- Ζητήστε τον καθαρισμό και την επανενεργοποίηση της επίφυσής  
σας… που είναι ένας μικρός αδένας στον εγκέφαλό σας που σας φέρνει 
σε επαφή με λεπτές ενέργειες. Συχνά μολύνεται από μέταλλα, ρύπους, 
φυτοφάρμακα ... Επίσης απορυθμίζεται από ορισμένες τεχνητές 
δονήσεις.  

- Ζητήστε να πραγματοποιηθεί σε εσάς μια θετική επιγενετική, δηλαδή 
το κλείσιμο των γονιδίων του DNA σας που σας αποδυναμώνουν 
σωματικά και ψυχολογικά και το άνοιγμα των γονιδίων που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη της ύπαρξής σας. 

- Ζητήστε να παραμείνετε αόρατοι σε όλα τα συστήματα αστυνόμευσης 
(όποια κι αν είναι) και θα στοχεύουν στον έλεγχο ή την παρακολούθηση 
για επιβλαβείς σκοπούς. 

- Σε περίπτωση εμβολιασμού (εάν δεν μπορείτε να το ξεφύγετε για 
οποιονδήποτε λόγο), πριν και μετά από αυτό, ζητήστε την καταστροφή ή 
την εξουδετέρωση όλων των αρνητικών στοιχείων για εσάς (ρύπους, 
εκχυλίσματα RNA, μικροτσίπ κ.λπ.) .) που μπορεί να περιέχει. Είναι 
δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, λαμβάνοντας ένα Thuya 
occidentalis 9CH: 1 δόση πριν τον εμβολιασμό και μία δόση τις επόμενες 
3 Κυριακές. 

Αυτά τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται αργά αρκετές φορές (περίπου 
δέκα φορές) ενώ είναι συγκεντρωμένα, προκειμένου να τα 
ενσωματώσετε στο μυαλό σας και επίσης να τα επιτρέψετε να έχουν 
πλήρη δράση. Συνιστάται επίσης να ανανεώνετε αυτά τα αιτήματα 
καθημερινά. 
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Μια μικρή συμβουλή:  

Εκτός από την επαναφόρτιση ενέργειας που πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ξεχωριστά (παραμένοντας επικεντρωμένος στις εισερχόμενες ενέργειες 
για τον απαραίτητο χρόνο), είναι δυνατό να καθιερώσετε με τους 
Οδηγούς σας ένα είδος πρωτοκόλλου… το οποίο θα καλέσετε με το 
όνομα που θα θέλατε, για παράδειγμα "The Light Protocol". Επομένως, 
όταν ζητάτε από τους Οδηγούς σας κάθε μέρα να εκτελούν το «φωτεινό 
πρωτόκολλο» για εσάς, αυτό σημαίνει ότι ζητάτε να τεθούν σε 
εφαρμογή όλα τα στοιχεία της παραπάνω λίστας…Έτσι θα  αποφύγετε   
την επανάληψη  ξανά και ξανά κάθε φορά. Αλλά πρέπει να το ζητάτε το 
πρωτόκολλο κάθε φορά, εστιάζοντας σε αυτό που θέλετε περισσότερο 
και  μένετε  εκεί όσο χρειάζεστε ... ένα λεπτό ... ενώ το πρωτόκολλο είναι 
σε ισχύ.  

 Άτομα που ασκούν ραδιαισθησία (εκκρεμές, κεραία Lecher , λυγισμένες 
ράβδοι κ.λπ.), κινησιολογία, ενεργειακό τεστ, τεστ εκκρεμούς ή άλλες 
τεχνικές, μπορούν να ελέγξουν την αλήθεια των δηλώσεών μου και 
επίσης να πραγματοποιήσουν μια δοκιμή πριν και μετά το φωτεινό 
πρωτόκολλο για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς του. Εάν το 
αποτέλεσμα δεν είναι πλήρες, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί όσες 
φορές χρειάζεται. 

 

10ο κλειδί: επανατοποθέτηση του άτλαντα  

 

 
 Ο Έλεγχος του πληθυσμού  

 Πολλά μέσα έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες για τον έλεγχο 
του πληθυσμού.  Αναφέρω μερικά από αυτά: 

 - Απόφραξη της επιφύσεως με φθόριο, αλουμίνιο και ειδικότερα με 
φυτοφάρμακα. 

 - Μετατόπιση του άτλαντα που συνδέεται κυρίως με "σύγχρονες" 
μεθόδους τοκετού.  
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- Επιγενετική χειραγώγιση του DNA από ρύπους, μολύνσεις, εμβόλια και 
κύματα.  

- Επιβλαβή ηλεκτρομαγνητικά  πεδία δόνησης (Wi-Fi, τηλέφωνο, κεραία 
ρελέ, 5G κ.λπ.)  

- Ρύπανση και ορμονικές ουσίες που αποστειρώνουν τον πληθυσμό και 
καταστρέφουν το ανοσοποιητικό και την υγεία τους. 

- Εμβολιασμός ψύλλων μέσω κυρίως τροφίμων, νερού, αέρα 
(chemtrails;), ναρκωτικών και ίσως εμβολίων (;) Επειδή αυτά 
χρησιμοποιούν  νανοτεχνολογία, ακόμη και  βιο-μηχανική για να τα  
κάνουν μη ανιχνεύσιμα. Είναι πομποδέκτες που μπορούν να 
διαταράξουν τα προσωπικά ενεργειακά πεδία σας και να επηρεάσουν 
(στη λειτουργία υποδοχέα) την υγεία και τη συμπεριφορά σας.  

Μέχρι τώρα, τα μαρκαρίσματα δεν ήταν εξατομικευμένα. Θα μπορούσαν 
να παράγουν αποτελέσματα σε έναν πληθυσμό χωρίς να στοχεύουν ένα 
συγκεκριμένο άτομο. Τα επόμενα θα είναι ατομικά που περιέχουν 
προσωπικά δεδομένα, επιτρέποντας έτσι στις αρχές να ενεργούν όπως 
επιθυμούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο (να τους καθυστερήσουν ή να 
επιτεθούν ή ακόμα και να τους σκοτώσουν). 

Φαίνεται σήμερα ότι έχουμε προχωρήσει σε υψηλότερο επίπεδο 
ελέγχου με την επιδημία κοραναϊού, τον περιορισμό, τις τυχαίες δοκιμές, 
τις απαγορευμένες θεραπείες, το εμβόλιο όλων των κινδύνων, το 
ψύλλιασμα του πληθυσμού, εφαρμογές παρακολούθησης υπολογιστών 
(με τη βοήθεια του 5G), η ανάπτυξη γενικής παρακολούθησης (και 
αναφοράς), η πτώση των οικονομικών μέσων των ατόμων, θέτοντάς τους 
έτσι σε επισφάλεια, σύντομα η έλλειψη τροφής… 

Τώρα έχετε τα πάντα στο χέρι ... Εναπόκειται σε όλους να δουν και να 
αντιδράσουν όπως τους ταιριάζει. Μόνο ένα πράγμα είναι σίγουρο, 
πρέπει να επιλέξετε από πια πλευρά θα πάτε. Δεν είναι δυνατόν στην 
συγκεκριμένη κατάσταση να παραμείνουμε ουδέτεροι ... αποφεύγοντας 
την έξοδο από τη ζώνη άνεσής σας ... Σήμερα πρέπει να προσδιορίσετε 
πού στέκεστε και να υποστείτε τις συνέπειες.  
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Τελειώνοντας 

  Αυτά τα 10 κλειδιά είναι εύκολο να μπούν σε διαδικασία εφαρμογής 
από άτομα που το θέλουν. Η δύναμή τους προέρχεται από το γεγονός ότι 
τοποθετούνται σε ένα άλλο επίπεδο - ένα υψηλότερο επίπεδο - όπου οι 
σκοτεινές δυνάμεις δεν μπορούν να τους φτάσουν.   

  

  Τέλος, πρέπει να θυμόμαστε το πιο σημαντικό πράγμα ... γιατί τα 
υπόλοιπα έχουν μικρή σημασία: Όλα προέρχονται από εμάς. Δεν υπάρχει 
εξωτερικό και εσωτερικό. Όταν πολεμάμε εξωτερικά στοιχεία, στην 
πραγματικότητα πολεμάμε ορισμένα μέρη του εαυτού μας. Επειδή 
μόνο εμείς υπάρχουμε με τις σκέψεις μας, τις πεποιθήσεις μας, τα 
προγράμματά μας και τις επιθυμίες μας. Όλα αυτά για να πούμε πως αν 
θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό 
μας. Αυτό το εγχειρίδιο σας δίνει τα κλειδιά. Εναπόκειται στον καθένα να 
αποφασίσει το δρόμο του.  
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Μερικές υπενθυμίσεις, που θα σας βοηθήσουν να ανεβάσετε τη 
συνειδητότητά σας    

- Πιστέψτε στη δύναμή και τη δύναμικότητά  σας ... Πιστέψτε στον 
εαυτό σας. 

- Είστε ισχυροί ... πέρα από όλα τα όρια. 

- Ό, τι κι αν συμβεί, μείνετε στο φως. 

- Όταν έχετε να κάνετε , επιλογή κάνετε πάντα την επιλογή της 
αγάπης.  

- Η αγάπη μπορεί  να προεδρεύει όλων των σκέψεών σας, όλων 
των λέξεων και όλων των πράξεων σας. 

- Αφήστε τα εξωτερικά συμβάντα να γλιστρήσουν πάνω σας χωρίς 
να σας αγγίζουν.  

Κανένα κακό, καμία σκιά και καμία επιβλαβής δράση δεν μπορεί να 
σας αγγίξει.  

Το παράδειγμά σας θα βοηθήσει τους άλλους να βρουν το δρόμο 
της ύπαρξής τους.  

Έτσι, μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπέροχη δονητική κίνηση 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γη.  

Η άνοδος του καθενός θα συμβάλει στην ανύψωση όλων.  

Όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε μια νέα ανθρωπότητα, φτιαγμένη από 
συνείδηση και αγάπη ...  

Όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε... Πρέπει να το κάνουμε.  

Όλοι ενωμένοι, προς ένα νέο πεπρωμένο.  

"Ο άνθρωπος είναι ο μόνος κύριος του πεπρωμένου του" 

 

Λουκ Μποντέν 

Μαϊος 2020   

Eπεξεργασ’ια μετάφραση Ν.D. 


