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Na síti (www.tadesco.cz) se objevil článek Aurory Ray, Naléhavá výzva
Galaktické federace. V ní se dané celebrity rozohňují nad údajnou naivitou
některých duchovně usilujících, ohledně toho, jak naložit se současným děním.
Obávám se, že paní Aurora Ray z "Galaktická federace" si poněkud plete dojmy
a pojmy. Nikdo, kdo používá synchronní meditace-modlitby-žehnání nevěří, že to
stačí na vyklizení darebáků z této planety. Je to "jen" energo-informační, či chcete-li
kvantový nebo spirituální základ ke každému dění v našem světě. Jak bylo již
uvedeno jinde, byly to právě hromadné meditace, které svého času v amerických
městech prokazatelně v danou dobu snížily zločinnost pozoruhodným způsobem. A
za to nemohly zvýšené počty policistů v ulicích ani jiné podobné vlivy. Byla to jen
vzájemně posílená víra určité skupiny lidí, kteří věřili v lepší společnost. A protože
jsme Stvořitelé v malém, ale se stejnou silou manifestace, a protože vize
harmoničtějšího světa je z Prvotního zdroje podporována více energeticky než
nenávistné a destruktivní emoce, je jasné, že pokud zrovna neopustíte tuto rovinu
existence, nemůže se pro nás ten lepší svět manifestovat jinam, než právě sem, a
nyní (byť ve větším měřítku s určitým zpožděním). Takže se náhle někdo rozhodne,
že neudělá to, co chtěl (zlo), někdo naopak získá odvahu vyjít s informacemi na
světlo, objeví se "náhody", koincidence, fatální rozhodnutí atd...
Věnovat něčemu pozornost, znamená dávat tomu existenci ve vašem životě.
Odporovat tomu silou, znamená dávat tomu sílu - akce-reakce. Nejde tedy o to,
něco ignorovat a strkat hlavu do písku. Jde o to, co nutně nemusíte vědět. Myslím
detaily, které nejsou nutné pro vaši práci. A tady je nutno opravdu zodpovědně
třídit! A pak udělat to, co můžete vy, ve vaší pozici. Je totiž práce určená nám,
informovaným civilistům, a pak práce určená vojákům a policistům. Co je ta vaše v
tom všem?
Pak, až uděláme to, na co máme sílu a dovednosti, teprve mohou zasáhnout
vnější síly, jako je armáda a policie, velmi efektivně a účinně. Ti tu ale byli i předtím.
Bohužel tam chybělo právě to pozadí. Nenechte si tedy od nějakých "galaktiků"
nakukat, že tyto akce nefungují, nebo že nemají význam. Jsou nutným základem
pro vše v této rovině, a navíc, stejně tuto manifestační energii používáme pořád,
jen tu manifestační sílu Stvořitele nyní můžeme více směrovat a posilovat právě
synchronními synergickými akcemi. A to je přesně to, co nyní můžeme udělat
všichni. Nepotřebujeme k tomu být součástí speciálních vojenských jednotek, ani
nikde "aktivně" pobíhat na nějakých pochybných demonstracích, ani se navzájem
přebíjet v děsivých a hlavně demoralizujících detailech toho, co tu některé zrůdy na
světě provádí. Ale přesto tím svým vytváříme velice silnou podporu na té
nejdůležitější rovině. A to je to, čeho se oni bojí nejvíc. Proto tyto "naléhavé výzvy",
podpořené tvrzením, že je to zpráva od "Galaktické federace". Právě naléhavost

toho kompilátu (tlustě zvýrazněné texty, vykřičníky, slova jako "drzost, naivita")
jasně ukazují, jak jim teče do bot :@) Agresivita a útočnost jsou totiž vždy projevy
strachu.
Teď nesmíme přestat. Jsme v klíčovém okamžiku. Proto tolik shodných
zpochybňujících článků na síti i v "esoterických" tiskovinách, z pera různých
"duchovních celebrit" s exoticky znějícími (ne)jmény. Tohle totiž není zdaleka první
podobný článek, na který jsem narazil! Zajímavé je, že praktický (funkční) návod jak
tedy na to, když ne po našem, nikdo z nich nikdy nezveřejnil. Jenom shazují jiné;
lépe řečeno, se o to jen marně pokoušejí...
Chtěl bych vyjádřit naději, že za tím kompilátem nestojí nic více než strach
dotyčné Aurory, že bez vnější úderkářské polit-agitky či jiných bohulibých
usilovných aktivit nic nezmůžeme, a že se nám nepodaří Odvrácenou stranu Síly
porazit.
Na závěr pár tipů:
Kdysi chtěli jakousi duchovní celebritu pozvat na Pochod proti válce. Dotyčná jim
odpověděla: "Na Pochod proti válce nepřijdu. Až budete Pochodovat za mír, tak mi
dejte vědět!"
Můžete se taky podívat na dvoudílný britský seriál Merlin. Jak tam na konci zatočil
se starými bohy!
A na úplný konec, praktické info pro zájemce:
chiron.wz.cz/download/meditace_svobody.pdf
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p.s. Aurora Ray lze přeložit jako Paprsek Lucifera (Jitřenky). Je to náhoda, že se to
na síti objevilo právě v době Dolní konjunkce Venuše 3. 6. 2020, která v tomto
novém cyklu nabádá ke spojení myslí? Nebo že různé organizované pseudodemonstrace měly kulminovat koncem tohoto týdne, kdy v sobotu (13. 6. 2020) v
půl páté ráno místního Letního času, je v Rybách konjunkce Neptunu, Luny a
Marsu? A ještě v doznívajícím kvadrátu od Slunce? Nebo že jsme 5. 6. vstoupili do
cyklu tří zatmění Luny a Slunce? Celkem bohatý týden což?
chiron.wz.cz/download/venuse.pdf
chiron.wz.cz/download/eklipsy-leto.pdf

