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Jakie są przyczyny trzęsienia ziemi w Japonii?
To potężne trzęsienie ziemi nie zostało wywołane przez tajną elektromagnetyczną broń Stanów
Zjednoczonych – HAARP, chociaż rzeczywiście jest ona stosowana w innych okolicznościach. Broń ta
nie ma wystarczającej mocy, aby spowodować przemieszczenie się płyt tektonicznych i utworzenie
uskoku mającego ponad sto kilometrów długości. Są dwie główne przyczyny tego trzęsienia: pierwsza
związana jest z nuklearnymi eksperymentami Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, które to
eksperymenty wprawiają w drgania wewnętrzne warstwy ziemi oraz powodują właśnie ruchy płyt
tektonicznych. Druga przyczyna wiąże się ze zmianami geofizycznymi i magnetycznymi
zachodzącymi na Ziemi. Dostosowuje się ona do zmian częstotliwości powodowanych napływem
energii z plazmowego centrum Galaktyki. Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny są zaangażowane w
różnorodne tajne eksperymenty naukowe i choć ich celem jest rozwój różnych śmiercionośnych broni,
nie mają one mocy, by wywołać tak silne trzęsienia ziemi.
Ziemia jest w pełni procesu dostosowywania się do zachodzących zmian. Organizuje
przesunięcia magnetyczne dla swej adaptacji do nowej częstotliwości pięciowymiarowej. Oczywiście
są ofiary wśród ludzi, ale bądźcie świadomi, że jest to częścią następującego równoważenia
karmicznego, które jest konieczne dla oczyszczenia karmy kolektywnej. Japonia jest oczywiście
krajem potężnym, wysoko rozwiniętym z technologicznego punktu widzenia i ma tendencje do
przyćmiewania potęgi Stanów Zjednoczonych. USA nie lekceważy tej konkurencji i stara się ją
zniszczyć. Napięcia pomiędzy mocarstwami są tak silne, że planeta odczuwa je jako cierpienie i silną
presję ze strony tych państw, ponieważ poszukują one wszelkimi środkami ustanowienia hegemonii,
swej ekonomii i kontroli nad zasobami. Rosja, Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone są najbardziej
zaangażowane w ten wyścig; Japończycy w mniejszym stopniu, ponieważ pragną tylko promować
konkurencję na rynku, by równoważyć go i lansować nowe odkrycia technologiczne. W przeszłości
napięcia pomiędzy mocarstwami przejawiały się w postaci zimnej wojny, dziś wojna ta jest natury
ekonomicznej i technologicznej. Niemniej jednak Stany Zjednoczone, które kiedyś dzięki swym
przywódcom promowały dobro obywateli, zgodę i braterską współpracę, odwróciły się od tych
ideałów, aby kontrolować, niszczyć i wyzyskiwać źródła energetyczne oraz ludzi. Amerykanie są już
świadomi utraty swych wpływów. Prawo przyczyny i skutku jest w trakcie swej inwersji i będą oni
musieli przyjąć odpowiedzialność za wszystkie błędy, które zostały popełnione i dalej są popełniane.
Czy inwolucyjne grupy pozaziemskie prowadzą jakieś działania na Ziemi? Czy te
działania mogą wpływać na suwerenność i integralność fizyczną ludzkości? Czy statki
pozaziemskie obserwowane w wielu rejonach Ziemi należą do sił cienia?

Oczywiście, że nie wszystkie istoty pozaziemskie badające waszą planetę mają przychylne jej
intencje, ale nie jest to nic nowego. Ich interesy są, powiedzmy, natury komercyjnej. Można określić je
jako kosmicznych nomadów bez korzeni ewolucyjnych. Ich rodzime planety znajdują się w niepewnej
sytuacji, a przetrwanie wisi na włosku ze względu na niewłaściwe zarządzanie źródłami energii. Ci
kosmiczni intruzi zawsze byli obecni w społeczeństwie ludzi, jak również w innych cywilizacjach
podobnych do waszej. Nawiązali oni kontakt z pewnymi grupami politycznymi i etnicznymi, by
stworzyć powiązania handlowe i realizować eksperymenty genetyczne. Konfederacja Intergalaktyczna
i centralny rząd waszej Galaktyki świadome są tych działań dalekich od przejrzystości. Na poziomie
technologicznym i psychicznym są oni bardziej rozwinięci od was, ale pod względem duchowym to
istoty inwolucyjne. Interesuje je tylko dobre samopoczucie i władza. Są to grupy przynależące do sił
cienia operujących w różnych galaktykach i systemach słonecznych z intencją rozszerzania swych
wpływów; świadome, że łamią prawo kosmiczne ingerując w sprawy wewnętrzne i dynamiki
ewolucyjne cywilizacji mniej rozwiniętych. Uważamy jednak, że dramatyzowanie w kwestii tego
tematu jest całkowicie nie na miejscu. Ważne jest byście zrozumieli, że przestrzeń zewnętrzna jest pod
dokładnym nadzorem i opieką Konfederacji, której celem jest zapewnienie integralności i ochrony
cywilizacjom rozwijającym się tak jak wasza i stopniowe prowadzenie ich w procesie duchowej
ewolucji.
Inwolucyjne grupy pozaziemskie wiedzą, że nie będziemy interweniować bezpośrednio. Są
świadome tego, że łamią prawa mieszając się i manipulując cywilizacjami w trakcie ewolucyjnego
przejścia. Są w kontakcie z rządami Stanów Zjednoczonych i Rosji od wielu dziesięcioleci.
Udostępniają swe technologie w zamian za prawo do eksperymentów genetycznych dotyczących
hybrydyzacji, co stanowi poważne przekraczanie prawa kosmicznego i duchowego. Odziały
Konfederacji pozostają w ukryciu, obserwują rozwój wydarzeń zarówno na planecie jak i poza nią, jak
również nieautoryzowaną przez rząd Galaktyki obecność tych pozaziemskich grup inwolucyjnych.
Nie możemy interweniować bezpośrednio, ponieważ oznaczałoby to bezpośrednią konfrontację
z tymi istotami, której pragniemy uniknąć. Mogłaby spowodować chaos i stać się zagrożeniem dla
ekosystemu oraz zdrowia psychiczno-emocjonalnego ludzi. Zakłóciłaby pola elektromagnetyczne
Systemu Słonecznego. Istoty te są jednak dokładnie monitorowane. W rzeczywistości wypadki statków
kosmicznych, o których mogliście usłyszeć dotyczyły właśnie statków sił cienia. Technologia, którą my
dysponujemy jest znacznie bardziej wyszukana i żaden człowiek nie jest w stanie ingerować w nasze
działania ani też stanowić zagrożenia dla życia członków naszych ekip. To, co dzieje się obecnie na
waszej planecie ma nadzwyczajne znaczenie ewolucyjne. Nastąpi seria wydarzeń służących temu, by
wasza cywilizacja znajdująca się w procesie transformacji i duchowego wniesienia odrodziła się.
Niektóre elementy są niepokojące: na przykład nuklearna i chemiczna broń masowego rażenia oraz
strategie nacji kierujących sceną ekonomiczną i geopolityczną w celu kontrolowania zasobów
energetycznych planety. Niemniej jednak Duchowa Hierarchia rozpoczyna kilka programów
międzywymiarowych w celach instruowania pewnych grup ludzi. Programy te będą zmierzać do
uwalniania świadomości i genetyki ewolucyjnej tych osób w celu ich przejścia na nowy poziom
wyższej, duchowej świadomości. Ponadto tworzymy na planach astralnych mosty światła i rzutujemy
świetliste hologramy, by przeciwdziałać i neutralizować zaburzone energie magnetyczne sfer
psychiczno-emocjonalnych i podświadomych mieszkańców Ziemi. Musicie zrozumieć, że nie jest to
pierwszy raz, gdy ludzie i Ziemia doświadczają podobnych zmian ewolucyjnych, geofizycznych i

magnetycznych. Inne cywilizacje w przeszłości, łamiąc kosmiczne prawa pokojowego współistnienia,
musiały również wybierać pomiędzy zmierzeniem się z wyzwaniem wzniesienia, konwergencji i
współpracy ze światami bardziej rozwiniętymi a zanurzeniem się w dynamice autodestrukcji. Sytuacja
wydaje się być alarmująca i delikatna, jednak nie stanowi w żadnym stopniu powodu, byście się
zniechęcali ani lękali, ponieważ wszystko jest posłuszne realizowanemu ze Sfer Światła
Mistrzowskiemu Planowi, który zbliża się do zakończenia.
Grupy pozaziemskie korzystają oczywiście z chaosu, zamieszania i kryzysu społecznego, by
przenikać w różne środowiska przedstawiając się jako ambasadorowie sił światła. Jednak nie wszyscy
politycy są gotowi, aby paktować z nimi oddając im prawa do eksploatacji i kontroli zasobów
energetycznych planety. Istoty te znają doskonale waszą słabość psychologiczną i emocjonalną jak
również wasze pragnienie władzy. Nie mają jednak kodów dostępu do waszej łączności duchowej.
Ignorują w związku z tym wasze reakcje emocjonalne i uczucia duchowe. Co więcej, wiedzą, że są
pilnowane przez Odziały Konfederacji i nie lekceważą tego, ponieważ nasza zaawansowana
technologia psychiczna i duchowa jest o wiele wyższa od technologii, którymi dysponują. Oczywiście
będą stosować wszelkie środki perswazji, jakie mają do dyspozycji, aby przyciągnąć waszą uwagę i
zyskać zaufanie w zamian za fałszywe obietnice braterskiej współpracy. W tej chwili najważniejsze, co
musicie pielęgnować i rozwijać, to wasza świadomość, duchowa wrażliwość i połączenie ze swą Istotą
wewnętrzną. Celem waszych braci kosmosu, którzy nie mają żadnych osobistych interesów w tej
sprawie ponad działanie na rzecz porządku i ewolucji we wszechświecie, jest pomoc dla was, byście
odkryli swe kosmiczno-duchowe pochodzenie i więzi z cywilizacjami, które uczestniczyły w ewolucji
Ziemi.
Żyjecie teraz w innowacyjnej sekwencji, która definiuje podstawy egzystencjalne cywilizacji i
wzywa do podważenia dotychczasowych. Wyłanianie się nowej cywilizacji i wasze budzenie
ewolucyjne prowokuje wszystkie te konfliktowe i problemowe wydarzenia, których celem jest jednak
rozwijanie się waszej mądrości, połączenia wewnętrznego i duchowej wnikliwości opartej na
doświadczeniach i realnej wiedzy. To wszystko pomoże wam nauczyć się odróżniać interesy osobiste
od kolektywnych oraz uświadomić sobie, że bezinteresowna służba i braterska współpraca są
najpełniejszymi mocy źródłami konwergencji i komunikacji terapeutycznej. Wasza cywilizacja
przechodzi głęboką metamorfozę w celu uwolnienia się od przestarzałych schematów mentalnych,
emocjonalnych i zachowaniowych, które odziedziczyliście po swych przodkach. Rasa ponadludzka,
czy inaczej międzywymiarowa, wyłania się z głębi waszej kolektywnej podświadomości planetarnej i
powinniście otworzyć się dostosowując do tego procesu, by transformacja była harmonijna i naprawdę
głęboka. Wasi starsi bracia kosmosu obserwują was i pamiętajcie, że cały czas bardzo uważnie
poszukują sposobności, by przekazywać wam swą mądrość, wsparcie emocjonalne i duchowe
przewodnictwo.

