Skok, nebo skon?
B. Lipka

Planeta Země prochází pravidelně v určitém cyklu evolučním skokem. Je to jako
kvantový skok v atomech - pokud chce elektron přeskočit na vyšší valenční dráhu,
musí k tomu aktivovat svou energii, tzv. excitací. U nás, na Zemi, pokud nastane
čas na kvantový skok směrem vzhůru, objeví se k této excitaci (vzrušení) energie,
přicházející z kosmu. Ta to vždy aktivuje, a pokud se tak stane, přichází čas
rozdělení a rozloučení. Jak se to děje? No určitě to není o tom, že se někdo
prohlásí za velkého Guru, a separuje se od zbytku společnosti. Ten velký řez se
odehrává většinou tak, že starý systém aktivuje svou sebe-destrukční pojistku, a
začne požírat sám sebe, ale i své stoupence. V tomto článku nastíním velmi
stručně naší současnost.
V této době se odehrává právě tato samo-likvidace starého systému, a to tak, že
jeho machinátoři už nejsou schopni objektivního náhledu na hlubší důsledky toho,
co kolem sebe provozují. Věří, že vylepšují svět a resetují nefunkční schemata, ale
ve své zaslepenosti si nevšimli, že ti tak zvaní neužiteční jedlíci (většinová
populace), kteří podle nich celou patálii s naší ekonomikou zavinili, a je třeba je
tedy zredukovat na 10% původního počtu (kterýžto objem obyvatelstva je také
snáze ovladatelnější), nejsou příčinou toho všeho. Tato „Elita“ i s jejich think-tanky
nepochopila, že přemnožení lidstva není problém, ale že jsou to oni, kteří toto
lidstvo doposud manipulovali svými paradigmaty. TI jsou problém. Jejich
inteligence, coby společenská vrstva, je však už příliš zdegenerovaná, a tak trpí
nedostatkem kvalitních kádrů. Proto musí tito machinátoři brát co je, ale bohužel,
tito intelektuálové jsou už příliš mimo mísu. Jejich koncepty jsou odlidštěné a
postrádají duchovní moudrost a prozíravost. To si na univerzitě nenašprtáte.
Naše planeta je schopná za jiných informačně-ideových podmínek a přerozdělení
půdy, než jsou ty jejich, uživit až dvojnásobek současné populace. I ekologické
zdroje nekonečné energie jsou už k dispozici! Bez nutnosti drancovat přírodu. Ale
tuto technologii mají právě oni, tito pokrytci, ale jen pro sebe! Navíc, současné
mladé generace, které se už nějaký čas rodí, neplánují početné rodiny, a někteří
neplánují mít děti vůbec. Demograficky, v rozmezí cca dvou generací, nás čeká
spíše výrazný pokles, a to přirozeným způsobem. Bez genocidních pokusů rádoby
polo-bohů, kteří se domnívají, že určité vzdělání a příslušnost k určité společenské
či genetické skupině je opravňuje provádět řízenou genocidu a rozhodovat, kdo je
oprávněn přežít, a kdo ne. Jejich argumenty o ekonomické krizi jsou tedy jen
krokodýlí slzy.
Máme se tedy bát? Myslím, že i v tomto případě můžeme být klidní. Evoluční skoky
vždy automaticky a bez jakékoliv šance to ovlivnit zvenčí, provedou přesný a
přirozený výběr těch, kteří mohou jít dál, a pak i větvení skupin, které jsou určeny k
pomalému nebo v současnosti i rychlejšímu vymizení z této reality. Jako v případě
neandrtálců a kromaňonců. A jsou to tyto skupiny samy, které si to vymření svých
genetických linií přivodí. Jak?

Nevím, jakým způsobem se to stalo dříve, ale nyní je situace více než jasná:
Společnost se nyní rozdělila na ty, kteří pouze vyměnili oltář za televizi, a vše, co
se tam řekne, berou jako slovo boží. Neomylné a neodvratné. Na druhé straně jsou
ti, kteří nevěří hned tak něčemu, a aktivně se datují ze všech možných směrů (do
snesitelné hloubky, kdy ještě nedochází k demoralizaci a traumatům z
odhaleného), aby měli co nejvíce objektivní názor na věc. Čím více úhlů pohledu,
tím objektivnější pohled na věc. Dá to jen více práce, protože člověk u toho musí
myslet. U první skupiny nikdo myslet nemusí - stačí papouškovat s důležitým
výrazem velkého mazáka vše, co jsme odposlouchali a byli schopni si zapamatovat
z televize, rozhlasu nebo jiných zdrojů. Hlavní argument těchto lidí je: „Říkali to v…
televizi… na webu Svatá aliance“ … doplňte podle chuti. Anebo se xichtit, jako že
jste na to přišli sami, po dlouholetém filozofickém úsilí :@)
V dobách, jako je tato, je takový přístup cestou do vedlejší, odumírající větve
evoluce. Genocidní politika tak zvané Elity, prováděná přes agendu Covid-19, je
cestou do všeobecného úpadku, degenerace nebo rovnou smrti. S cílem nahradit
nás primitivnějšími a ovladatelnějšími skupinami, většinou přes náboženství. Je to
návrat do středověku, tentokrát s hi-tech dozorem a manipulacemi. Holografické
úkazy „andělů“ a jiných nebešťanů jsou už jistě připraveny. Ale ne pro nás.
Pro ty, kteří jsou adepty na onen Zlatý skok, kdy už se dolů nikdy nevrátí, mají
připravenu jen jedinou destinaci - převýchovné lágry, kde můžou přinejlepším
posloužit jako materiál pro genetické experimenty. Nebo se přidat do jejich
připravovaných líhní hominidů určených pro jejich spotřebu. Detaily způsobů
spotřeby nechám na vás.
Proč ale o tom všem píšu? Mnohokrát jsem na síti četl srdceryvné příspěvky
rádoby prozřelých o tom, jak se musí dívat na své blízké (často označované jako
spící ovce), kteří podlehli zastrašovací kampani, a nechali se testovat či dokonce
očkovat. Očkovat, jak to řekla jedna doktorka, tou nevýslovnou špínou. Nevím, jestli
měla na mysli vakcíny, nebo doktory, své kolegy. Nebo obojí? Je sice jasné, že
tímto svým postojem dotyční „blízcí“ sami určili, do jaké skupiny v tomto evolučním
zlomu, patří. Tedy co je pro ně přirozené, a co je jejich nejbližší budoucností. A také
pro jejich budoucí děti. Můžete být smutní, když vidíte, jak se ostatní kolem vás
rozhodují, ale já myslím, že je namístě nechat každému možnost se svobodně
rozhodnout čemu chtějí věřit.
Nechte každému možnost, aby se zařadili do té větve evoluce, kterou přijali za
vlastní. Mají k tomu jistě své důvody, kterým nemůžete rozumět. Jinak se stanete
stejnými jako oni. Nad čím totiž nejvíce rezonujeme, to se nám nejvíce podobá!
Chcete být nesnášenlivými, netolerantními a ustrašenými hysteriky, kteří, ač často
provozují různé „probouzecí“ weby, sami označují každého s jiným názorem
nálepkami, které se jim tak podobají? A víte který způsob strašení je nejhorší?
Když strašíme sami sebe, a pak, když ta hysterie dosáhne maxima, tak se zas
navzájem uklidňujeme siláckými řečmi typu: „Žádný strach děti, velký kápo je tu s
vámi. Běžte si vyměnit pemprsky!“

Trochu smutné na tom je, že tito rádoby probuzení jsou ve chvíli, kdy jim nabídnete
jiné řešení, než strašit sebe i okolí, velmi hostilní a vaše náhledy označí za
ezoterické nesmysly. A pak jdou, a kolem nich lítají v každé druhé větě ty jejich
„spící ovce“.
Co s tím? No, nic. Jakej šel, takovou potkal.
Je jistě dobré mít základní přehled, pokud ho tedy morálně zvládáme, ale
důležitější je mít vlastní svrchovanou integritu, danou námi zvolenými pocity,
emocemi a myšlenkami. Přesně v tomto pořadí. A ty vám nikdo nedá, jen vy sami.
Ale taky nikdo nevezme. Ať už v dobrým, nebo ve zlým.
Takže ještě na závěr, hlavní myšlenka tohoto evolučního větvení?

Čemu věnujete pozornost, to si k sobě přitahujete.

