
Úvod !lánky Pravd"podobn# ú$el lidské rasy na této planet"

Pravd!podobn" ú#el lidské rasy na této planet!
Hodnocení u%ivatel&: 0 / 5 Hodno'te prosím Volby 5   Hodnotit

(skrytá pravda nebo taky ne rozlo$ená do v%ech mo$n"ch text& a
pov!stí po celém sv!te provázející nás ji$ tisíciletí)

P(ed mnoha a mnoha lety existovaly pouze bytosti z $isté energie. Tyto bytosti nepot(ebovaly
jíst, pít, d#chat, %ili v absolutní harmonií nejen mezi sebou, ale i se v)ím v okolí. Bylo jedno
zda-li to byla rostlina (d(evo), zví(e, kámen $i cokoliv jiného, se v)emi vycházeli tyto bytosti v
míru... ano, byl to Ráj.

Ov)em $asem se objevil jeden nespokojenec (mo%ná jich bylo víc), kter# za$al verbovat ostatní
, a' se k n"mu p(idají, %e je odvede do lep)ího sv"ta (zakousnutí do jablka poznání v Rajské
zahrad").

Vzbou(enci byli odhaleni a hrd" ode)li ze sv#ch domov& se sv#m v&dcem. Nev"d"li ov)em, %e
v&dce (v&dci) byli potrestání tím, %e jim byla odep(ena $istá energie, z které v)ichni %ili.

V&dce byl ov)em zku)en"j)í ne% v)echny ostatní bytosti a tak vyu%il své schopnosti a vytvo(il
Matrix – sv"t ve kterém %ijeme a lstí p(ipoutal v)echny energetické bytosti (tzv. duchy), ke
v)em %iv#m tvor&m s cílem $erpat z nich energií, kterou mohl p(ijímat, aby z&stal %iv.

Matrix
Sv"t, kde jeden po%írá druhého, kde siln"j)í zneu%ívá slab)ího. V#sledek je energie, kterou se
v&dce m&%e %ivit. Je to ne$istá energie, plná bolesti a utrpení. Matrix jsou vesmíry a dimenze,
kde skute$n" platí tyto zákony, ob#vané v)emi zotro$en#mi bytostmi, které ode)ly s v&dcem z
Ráje.

Proto%e v&dce (v&dci) pou%ili lstí, k tomu aby zotro$ili ostatní a tím poru)ili pravidla, (ekn"me
harmonie (rovnosti), rozhodli se bytosti v Ráji, %e dají )anci zotro$en#m se osvobodit. Zárove*
pohrozili v&dci (v&dc&m), %e pokud by cht"l tuto )anci zni$it, oni zni$í jeho. Samoz(ejm" v&dce
protestoval, %e d(ív $i pozd"ji hmotné bytosti pochopí, %e jsou zotro$ovány a pokusí se
osvobodit. Proto bylo dohodnuto, %e na míst", kde bude ulo%en návod k osvobození bude
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zárove* stanoven# $asov# limit. Ano, je to známé (alfa a omega) od kdy, do kdy mohou tyto
hmotné bytosti na to p(ijít, ne% budou vyhlazeny (zni$eny) a kolob"h za$ne znova (ano je to
Oroboros). A tak vybrali n"jakou galaxií a planetu v Matrixu a rozhodili návod k osvobození do
v)ech kout& této planety. Správn" tu)íte, %e se jedná o Zemi. A tak jako u ostatních planet se
za$al i zde %ivot rozvíjet dle Darwinové teorie p(irozeného v#b"ru druhu. Mezitím $as b"%el.

Na)e slunce je pravd"podobn" sou$ástí dvojhv"zdy se sv#mi planetami. Tyto dvojhv"zdy
obíhají po eliptické dráze a tak, jednou za ur$it# $as se k sob" p(iblí%í v$etn" obíhajících planet
a dojde ke kolizi se Zemí, kdy jsou v)echny bytostí vyhlazeny (zni$eny) a v#voj za$íná znovu.

V této soustav" se $asem p(iblí%í k Zemi planeta, která je ob#vána podobn#mi bytostmi jako
jsme dneska my. Jsou to „Anunnakové“, kte(í se mohou voln" rozvíjet, proto%e u nich $asov#
limit není. Oni u% dávno pochopili, %e jsou zotro$ování jako v)ichni v Matrixu, ale v"dí, %e
poskládat návod k osvobození a osvobození mohou pouze provést tvorové, kte(í %ijí na Zemi.

Proto vyu%ijí tohoto p(iblí%ení a s od&vodn"ním a' otro$í v dolech na zlato n"kdo jin# ne% oni,
vytvo(í pravd"podobn" z gen& neandrtálce a sv#ch hybrida kroma*once. Prav# d&vod je, aby
urychlili v#voj tvor& pro pochopení, slo%ení návodu a osvobození v)ech. V rámci pravidel
Matrixu toto mohou. Tento kroma*onec se vyvine a% do podoby dne)ního $lov"ka.

Proto se my lidé chováme tak rozporupln", proto%e $ást gen& je p&vodní (to je to soucít"ní s
p(írodou, zví(aty, rostlinami a sami mezi sebou) a druhá $ást gen&, která je pro tuto planetu
naprosto cizí (Anunnaku), která nám umo%*uje, abychom se mu$ili navzájem, zabíjeli nejen
sebe, ale bez skrupulí i v)echno ostatní a je)t" si to u%ívali. (Krásná ukázka je nap(. po(ídíme
si prasátko, ka%d# den ho krmíme, drbeme ho za u)ima k jeho velké spokojenosti a ob$as
nahlas (íkáme: jen hezky %er, abys rychle p(ib#val na váze, za dva m"síce bude z Tebe
nádhern# ovárek, klobásy a jitrnice... toto zví(e k nám p(ilne a u% se t")í, a% ho op"t p(ijdeme
podrbat a dát mu na%rat, netu)í, %e prav# d&vod je n"kde jinde a% do okam%iku, kdy nás uvidí
s no%em v ruce-pozoruhodná vlastnost $lov"ka a dal!í je!t" pozoruhodn"j!í vlastností je, #e
ur$it" nemusí jíst co% u% je vícemén" prokázané.

Samoz(ejm" v&dce o tom ví a tak vytvo(í r&zné typy pastí (nap(. r&zné parapsychologické
schopnosti ,magické rituály apod.) pro odchycení t"ch, kte(í pochopí p(íli) mnoho a mohli by
poskládat návod.

Lidé se $asem dozví o proroctví Máj& (pravd"podobn" malá nápov"da od Annunak&, %e po
roce 2012 nastane zlom a lidstvo se povznese na jinou úrove*, (dovolili bychom si doplnit, %e
se povznesou v)ichni-lidé, zví(ata, rostliny..., prost" Matrix se rozpadne a energetické bytosti
se osvobodí).

Problém je, %e do roku 2012 se musí slo%it návod a pou%ít ho. Jinak op"t v)e za$ne znova a my
op"t pochopíme proroctví máj&... a tak stále dokola (Oroboros).

A tak na této planet" je ji% minimáln" pátá generace hybrid&, která je zam"stnávána v)ím
mo%n#m, jen aby ji nedo)lo, %e jejím jedin"m úkolem je slo$it návod a pou$ít ho d'ív ne$
uplyne vymezen" #as.

A tak (e)íme problém Vyvolen#ch , Big brother , Esmeraldy, rodiny Ewingov#ch, Rodinn#ch
pout $i problém rozvod& a nev"r r&zn#ch celebrit. V lep)ím p(ípad" provádíme r&zné magické
operace $i kouzla s cílem vylep)it si postavení nebo alespo* ohromit okolí. Ta nejlep)í iluze je,
%e pomáháme ostatním(soucit je nejv"t)í silou $lov"ka a zárove* jeho nejv"t)í slabinou –
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Architekt, film Matrix Reloaded) místo toho, abychom se v"novali slo%ení klí$e a pou%ití ho.

Jenom%e $as pro nás neúprosn" plyne a $ím v"t)í poznání máme, tím víc v&dce (nebo v&dci)
bude d"lat v)e proto, aby nás zdr%el v slo%ení návodu, zam"stnáním a (e)ením tzv. %ivotních
otázek abychom jsme nem"li $as splnit úkol, kter# u% n"kte(í z nás asi pochopili, ale
nedocenili jeho v#znam.

...... a #as stále b!$í ......
...... a omega se neúprosn! blí$í ......

Eva a Josef

Poznámka:
pro Ty, kte%í by se rozhodli pátrat, si dovolujeme poukázat na $lánky www.cestaducha.cz jako
na mo#nou alternativu, jak p%estat %e!it problémy Vyvolen&ch, $i provád"t jiné zbyte$nosti.
Tomu %íkám, ale troufalost :)
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