https://www.youtube.com/watch?v=3z4nXNoHBEw&t=545s
Orędzie Czeskiej Dziewczyny Indygo „Aluszka”
Dla wszystkich dobrych ludzi: Wkrótce przejdziemy do Złotej Ery, mamy dla
was instrukcje, jak pokonać system.
Odpowiedź na najważniejsze ze wszystkich pytań jest prosta: „Dlaczego się
urodziłem i czego szukam na tej planecie?”
Jak działa system
Wszystko zaczyna się od narodzin dziecka, którego dusza wchodzi w płód w
brzuch matki za pomocą kodu energetycznego w trzecim miesiącu ciąży. Tak
rozpoczyna się gra dla każdej osoby. Każdy z nas ma dwie półkule mózgu, prawą
i lewą. Prawa półkula jest intuicyjna, a lewa półkula logiczna. Po urodzeniu każda
osoba rozpoczyna „walkę” w podejmowaniu decyzji między prawicą a
lewicą. Intuicja zwykle mówi coś zupełnie innego niż logika. U większości ludzi
logika wygrywa, ponieważ pasuje do systemu rządzącego, który odpowiednio nas
kształci. Natychmiast po urodzeniu bezbronne dziecko zostaje zaatakowane
przez system (nazywamy go „Matrycą”) z przerażającą siłą, która powinna
blokować mózg dziecka, a zwłaszcza szyszynkę i jej intuicję. Dziecko które
pierwotnie urodziło się jako król i całkowity władca, jego rodzice uczą, że jest
całkowicie głupi, zależny, niezdolny do podejmowania własnych decyzji, dlatego
dla niego wszystko musi być podejmowane przez innych. Kiedy dziecko przejawia
niezadowolenie i zaczyna się buntować lub płakać, zostaje ukarane. Jest to
podstawowy etap przygotowawczy do dalszego ujażmiania małej osoby,
ponieważ aby przyjąć kompletny program z Matrycy, najpierw musi zaprzeć się
samego siebie. Zrozumieć, że jest niegodne, gorsze, głupie i
bezużyteczne. Mówią, że powinniśmy być wdzięczni, że mamy system, który
mówi nam, kim powinniśmy być, w co musimy wierzyć i co mamy wspólnego z
naszym życiem. Mówi się wam, że nie musicie już wymyślać niczego nowego,
ponieważ inni ludzie wiedzą znacznie więcej niż wy, już dawno wszystko dla
ciebie wymyślili, więc byłoby to stratą czasu. Wiele osób uważa, że samodzielne
myślenie jest niepotrzebne, niektóre nawet nie są w stanie tego zrobić. Zawsze
muszą iść i zapytać kogoś innego, co robić. Branie odpowiedzialności za swoje
życie i zdrowie naprawdę przeraża wielu ludzi. Ku wielkiej radości farmacji,
kościoła i innych systemów, które wysysają z ludzi energię, czas, zdrowie i
pieniądze.
Nie chodzi tylko o to, w jaki sposób wychowuje się osoby, które nie są
niebezpieczne dla systemu, ale także aby same tworzyły system. Jednostka
zostaje wrzucona w ręce niewolników i przekształca się w osobę, która idealnie
pasuje do systemu.
Pytasz dlaczego Ponieważ chcą, abyś nie był w stanie uciec od niewoli. Cały
system jest piramidalny. Tam na dole są zwykli ludzie, a na górze ludzie, którzy je
kontrolują. W systemie są dwie piramidy, macierzyńska i wtórna. Obie piramidy
należy ominąć, nie można się w nich zgubić. System stara się zapobiegać
omijaniu ich na wszystkie możliwe sposoby i stwarza przeszkody na twojej drodze
- pokusy i roszczenia manipulacyjne. Oferuje pożyczki, dzięki którym staniesz się
niewolnikiem pieniędzy. Kradnie ci czas, abyś nie miał okazji wypełnić swojej
prawdziwej misji i znaleźć powód, dla którego się tu urodziłeś. Obfitość czasu dla
ludzi jest czystą trucizną dla systemu.
Oferuje kuszącą pracę lub projekt, którego nie można odrzucić lub radosne
hobby, które ma obsesję i marnuje czas.

Piramida matczyna jest zdominowana przez sześciu upadłych aniołów, których
polecenia są przyjmowane przez Watykan. Watykan następnie przekazuje na
inne poziomy, wtórne. Poziomy drugorzędne to kościoły, rządy, policja, sądy,
szkoły, prawa, biura, żołnierze i wszystkie władze, które kontrolują i ograniczają
ludzkość.
Kolejna pułapka systemu to „wahadła”. To znaczy o mechanicznym uszkodzeniu
ludzi. Są to wypadki samochodowe, morderstwa i inne, które uniemożliwiają ci
kontynuowanie drogi.
Dostajesz trujące pokarmy, a jeśli jesz, dostaniesz się do drugiej piramidy. Wtórna
piramida ma uchwycić wszystkich ludzi, którzy nigdy nie zostali złapani w szpony
pieniędzy i pożyczek i nigdy nie pozwolili, aby ich czas został skradziony. Twoje
ciało zacznie zanikać po niezdrowym jedzeniu, umysł pogorszy się i pójdziesz do
lekarza. Druga piramida to gigantyczny aparat farmaceutyczny ze wszystkimi
narzędziami w postaci lekarzy i trujących tabletek. Każdy człowiek jest
odpowiedzialny za swoje ciało i nigdy nie może oddać go w ręce kogoś innego.
Przez cały czas system próbuje ukraść twoją duszę. Niektórzy nawet sprzedają ją
dobrowolnie w zamian za pieniądze i sławę.
Ale nie martw się, ta wiadomość jest bardzo konstruktywna. Została stworzona na
prośbę dziewczyny indygo, którą poznaliśmy osobiście. Ma ogromne zdolności
pozazmysłowe, jest zdolna do lewitacji, podróży astralnych, ale przede wszystkim
- jest jasnowidzem. Dziewczyna zobaczyła przyszłość tej planety i poprosiła nas o
przekazanie tego przesłania całej ludzkości.
Dlaczego Matrix został stworzony
Wyobraź sobie radę siedmiu Starszych siedzących wokół okrągłego stołu. Wśród
nich króluje tylko miłość i dobre intencje. Są zainteresowani ustanowieniem
nowego systemu nadrzędnego i uzgodnili, jak powinien on wyglądać. Ponieważ
jednak nie są pewni, jaki byłby wynik, wszyscy zgodzili się najpierw na próbny
experyment. To najlepsze rozwiązanie, aby zbudować coś, co nie zawiera błędów
i zapewnia jak najdłuższą żywotność. Dlatego Rada Starszych podzieliła się na
konstruktywną i destrukcyjną stronę, aby zagrać swoje role w niebezpiecznej grze
o nazwie Matrix. Najmądrzejszy i najbardziej szanujący członek rady
zasugerował, że pozostanie sam przeciwko reszcie. Wszyscy się zgodzili. Jego
sześciu braci zdecydowało się grać na skrajnie destrukcyjnej stronie. Jest to gra o
kosmicznym znaczeniu, a dla przyszłości ludzkości jest niepowtarzalna. Możesz
być wdzięczny, że miałeś okazję być jego częścią. Wszechświat to ogromna
rodzina z wieloma trylionami członków. Rada Siedmiu pozwoliła nam dobrowolnie
uczestniczyć w ich grze. To jest symulacja. Tym, który zaprowadził cię na planetę
Ziemię, jesteś TY, a twoim przewodnikiem po ciemności jest twoja prawa półkula,
której instrukcji powinieneś słuchać przez całe życie. Każdy, kto tu mieszka, jest
jak postać, ale jego prawdziwe źródło ma zupełnie inny wymiar. Postać, którą
poruszasz się po planecie, jest tylko małą cząstką twojego prawdziwego
bytu.Czas tak naprawdę nie istnieje, jest symulowany tylko na potrzeby
gry. Dlatego kilka milionów lat na naszej planecie przypomina drugich twórców
nowej cywilizacji. Rada Zła pozwoliła 144 000 konstruktywnym lekkim istotom
wcielić się i grać dla dobrej strony. Te istoty znają całą prawdę i mają na celu
pomóc ludziom osiągnąć zwycięstwo.
Uczestniczymy w eksperymencie, w którym albo ludzie zdobywają maszyny i
ustanawiają nową cywilizację i Złoty Wiek, lub maszyny wygrywają z ludźmi, a
szósta Matryca zakończy się źle, destrukcyjnie dla ludzkości.
Strona destrukcyjna ustaliła, że można grać w tę grę tylko do szóstej Matrycy, w

której należy podjąć decyzję. Wszystkie pięć poprzednich systemów zostało
zniszczonych przez wojnę atomową. Teraz gra się skończyła. Po jednej stronie
szachownicy znajduje się konstruktywna moc wszechświata, 144 000 jasnych
istot i innych konstruktywnych ludzi, a po drugiej stronie szachownicy jest sześć
upadłych aniołów wraz ze wszystkimi pułapkami systemu, które mają zniszczyć i
oszukać ludzkość. Albo ludzkość wygra, albo maszyny.
Rozwiązanie
To przesłanie dla wszystkich ludzi, którzy obecnie działają przeciwko systemowi ”.
Pamiętaj, że jesteś konstruktywny i jeśli próbujesz pomóc innym otworzyć oczy i
wreszcie zobaczyć prawdę, musisz wytrwać w swoich działaniach. Nie pozwól,
aby matryca wprowadziła cię w błąd. Nie wolno zaczynać myśleć
destrukcyjnie. Na razie wygrywamy z ciemną siłą, ale może się zmienić, wynik nie
jest jeszcze ustalony. Nie słuchajcie cyniczności i ludzi, którzy myślą tylko
logicznie, kiedy mówią wam, że podejmując decyzje intuicyjnie, wierzcie w anioły i
żyjcie zdrowo, że jesteście dziwni, naiwni i głupi. Zignoruj je, gdy powiedzą ci, że
wierzysz w bajki i że w prawdziwym świecie jest coś innego. Są to agenci, którzy
mają cię przywrócić do ignorancji i chaosu. System chce, abyś marnował czas na
bzdury i nie martwił się o to, co jest naprawdę ważne, abyś nie mógł wypełnić
swojego przeznaczenia i przejść do Złotego Wieku. Wasza misja ma najwyższe
znaczenie dla was i ludzkości, nie pozwólcie, aby cokolwiek jej
zagroziło. Pamiętaj, że kiedy ktoś decyduje się zakończyć swoją misję, często ma
to wpływ na innych ludzi, którzy w przeciwnym razie nie podejmą właściwej
drogi. Każda osoba jest ważna, a każda osoba stojąca po prawej stronie
szachownicy może zadecydować o losie tego i nowego świata. Ale uwaga! Tylko
konstruktywni ludzie wejdą w nowy Złoty Wiek. Nikt z tych, którzy celowo
krzywdzą innych, nie przejdzie. Przyszłość Złotego Wieku jest przygotowana tylko
dla dobrych i życzliwych ludzi.
Dziewczyna indygo powiedziała nam również, że w 2012 roku mieliśmy taką
samą szansę jak teraz. Wszyscy czekaliśmy na Złoty Wiek, ale on nie
nadszedł. Energie potrzebne do transformacji nie zostały aktywowane, ponieważ
nie osiągnęliśmy masy krytycznej świadomych ludzi. Dano nam jeszcze kilka lat
na znalezienie jeszcze bardziej konstruktywnych ludzi, którzy mogliby się obudzić
i zobaczyć prawdę. Nie wszyscy ludzie muszą się obudzić, ale należy osiągnąć
określoną ilość. Przejście do Złotego Wieku jest nadal możliwe. Dziewczyna
indygo przypomniała nam, że nikt z nas nie może zabrać niczego z tego świata
do zaświatów, dlatego nie ma sensu gromadzić materii i szukać sławy. Jedyną
naprawdę cenną rzeczą, dla której się urodziłeś, jest przejście do Złotej Ery
Ludzkości, która nastąpi po tym, jak pomyślnie pokonasz wszystkie pułapki.
Ważna wiadomość dla wszystkich, którzy w swoim życiu występowali
przeciwko ludziom. Są to politycy, prawodawcy, sędziowie, prawnicy, lekarze,
pracownicy przemysłu farmaceutycznego, kierownictwo, urzędnicy i inni, którzy
mają nieuzasadnioną władzę nad innymi w systemie: jeśli działaliście przeciwko
innym ludziom, nie przejdziecie do Złotego Wieku. Zgodnie z Prawami
Wszechświata nie wolno ograniczać innej osoby, im bardziej wolna jest jej wola, i
nie wolno jej celowo krzywdzić, fizycznie ani psychicznie.
Jeśli naruszyłeś to prawo nie tylko w życiu osobistym, ale także w wykonywaniu
swojego powołania, staniesz się działaniem destrukcyjnym i nic dobrego na
ciebie nie czeka w systemie. Masz teraz jedną szansę na „odkupienie”. W

kieszeni masz tak zwanego „Jokera”, ale musisz go użyć natychmiast po
przeczytaniu tego artykułu. Nie czekaj, nie masz już wiele czasu.
Konieczne jest, aby wszyscy ludzie, którzy wcześniej działali przeciwko
innym ludziom na polecenie systemu, natychmiast zmienili kierunek i
przeszli na konstruktywną stronę. Odtąd nie możesz celowo przeciwstawiać
się żadnej osobie. Nie wolno nikomu niewłaściwie ograniczać ani karać, ani
tworzyć i uchwalać praw przeciwko ludziom.Nie wolno ci brać pieniędzy od
biednych. Ci z was, którzy są z zawodu lekarzami, nie mogą nigdy dawać nikomu
żadnych trujących leków o strasznych skutkach ubocznych i nie mogą nikomu
wyrządzić krzywdy. Ważne jest, aby zacząć traktować wszystkich ludzi z
szacunkiem, na jaki zasługują. Jeśli twój zawód nie pozwala ci działać
konstruktywnie, bardzo ważne jest, abyś zrezygnował i ostrzegł swoich kolegów,
co się stanie, jeśli będą kontynuować swoje działania i pozostaną agentami
systemu. Zostałeś ostrzeżony.
Politycy mają obowiązek i przywilej przepisywania przepisów w taki sposób, aby
pomagały ludziom, a nie gangsterom i przestępcom.
Nie ma znaczenia, w co wierzysz, jaka jest twoja religia lub w czy ogóle w coś
wierzysz. Liczy się tylko to, czy jesteś konstruktywny, czy byłeś dobry i pomocny
dla innych w ciągu swojego życia. Dla tych, którzy tacy byli, macie przed sobą
wspaniałą przyszłość. Tylko konstruktywne istoty, które nie skrzywdziły
nikogo w życiu, lub te, które obudzą się i zmienią strony w ostatniej chwili,
przejdą do Złotego Wieku. Jeśli masz wyrzuty sumienia, że popełniłeś błędy,
teraz masz ostatnią szansę, by zacząć działać konstruktywnie i osiągnąć Złoty
Wiek. I bądź ostrożny, dotyczy to również twoich myśli, które również muszą być
konstruktywne. Myśli mają ogromną moc i wpływają na energię transformacji tak
samo jak twoje czyny.
W 3D nie będzie przyszłości dla ludzi, którzy nie dostaną się do Złotego Wieku z
powodu swoich destrukcyjnych działań lub myśli. Po osiągnięciu krytycznej ilości
energii konstruktywnej, energia aktywacyjna zostanie wysłana przez system w
celu zainicjowania przejścia. Konstruktywna część populacji osiąga Złoty Wiek w
5D, destrukcyjna część zostanie spalona przez samozapłon, a ich dusze nigdy
nie będą mogły dołączyć do nowej cywilizacji. W Złotym Wieku nie będzie miejsca
dla ludzi, którzy zabili kogoś / coś - człowieka lub zwierzę, ani dla ludzi ze
zmutowanymi genami. Wraz z konstruktywnymi ludźmi zwierzęta wprowadzą się
do 5D.
Dziewczyna Indygo mówi, że nawet kilka osób, które mają mniej lub więcej mocy,
może zrobić prawdziwą różnicę i konstruktywnie wpłynąć na wynik gry i wywołać
transformację. Jeśli w twojej rodzinie są politycy lub osoby pracujące w strukturze
państwa, dziewczyna Indigo prosi o pokazanie im tego artykułu. Bez względu na
ich upór.
Poproszono nas o przetłumaczenie tej wiadomości na jak najwięcej języków i
rozpowszechnienie jej na całym świecie. Zachęcamy czytelników do podzielenia
się tą wiadomością z rodziną, przyjaciółmi oraz otwartymi i alternatywnymi
stronami do publikacji. Opublikuj go na swoich blogach, a jeśli mówisz w wielu
językach, przetłumacz go na swój język ojczysty i rozpowszechnij wiadomość w
swoim kraju ojczystym i innych krajach. To przesłanie ma duże znaczenie i jest
przeznaczone dla całej planety, jego rozpowszechnianie nie powinno kończyć się
w Czechach, ale wykraczać daleko poza jego granice. Na świecie jest tak wiele
innych istot, które pilnie potrzebują to wiedzieć. W słowach jest moc, rozszerz ją.

Tłumaczenie z j. niemieckiego skorygował Georg Ostrowicz z pomocą Syna
Mateusza
Oraz mojego Mentora (Haralda Thiersa) Harald Thiers
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
https://www.youtube.com/watch?v=3z4nXNoHBEw&t=545s

