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Bóg Wszechmogący
jedyny prawdziwy Bóg

najpierw miał
zamysł
potem przystąpił
do stworzenia czasoprzestrzeni
dla rozwoju nowego wszechświata.

13,799
±0,021
mld.
lat pne.

Według powszechnie uznanych naukowych teorii
miał miejsce Wielki Wybuch. Utożsamianie
Wielkiego Wybuchu z eksplozją było o tyle
niefortunne, że proces ten, nie polegał na
ekspansji materii w pustej przestrzeni, ale tak jak
rozumie i ujmuje go współczesna kosmologia,
zaczyna się od początkowej osobliwości,
z której wyłania się czasoprzestrzeń
a potem bardzo gęsta i gorąca materia,
z której w miarę rozszerzenia się
czasoprzestrzeni wyłania się znany nam
Wszechświat.

10 mld.
lat pne.

Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
stworzyli
Syna Bożego.
Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
zainicjowali
powołanie Stwórców.
Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
zainicjowali stworzenie Światów
nieśmiertelnych
starożytnych bogów i bogiń.
Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
zainicjowali stworzenie Światów
nieśmiertelnych Archaniołów.

9 mld.
lat pne.

Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
zainicjowali stworzenie Światów
nieśmiertelnych Aniołów.

13 mld.
lat pne.
12 mld.
lat pne.
11 mld.
lat pne.

8 mld.
lat pne.
7 mld.
lat pne.
6 mld.
lat pne.

Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym

5 mld.
lat pne.

najpierw miał zamysł
potem przystąpił do stworzenia
czasoprzestrzeni
dla rozwoju
galaktyki Drogi Mlecznej.

Ojciec Nasz wraz z Duchem Świętym
powołał Stwórcę Jahwe
i przekazał mu garść pyłu gwiezdnego.

Stwórca Jahwe

najpierw miał zamysł
potem przystąpił do stworzenia
czasoprzestrzeni,
w której zainicjował tworzenie Układu
Słonecznego.

4,6 mld.
lat pne.

Na początku był obłok
wirującego pyłu gwiezdnego.

Jednocześnie z tworzeniem się Słońca,
w wirującym dysku,
zachodziły procesy tworzenia się planet.

4,5 mld.
lat pne.

Ziemia stygła, zaczęła formować się skorupa
Ziemi.

3,8 mld.
lat pne.
3 mld.
lat pne.

Utworzyły się oceany.

2,8 mld.
lat pne.
2,7 mld.
lat pne.
2,6 mld.
lat pne.
2 mld.
lat pne.

Ukształtowała się cała skorupa Ziemi.
Pojawiły się pierwsi eteryczni mieszkańcy Ziemi
Istoty KRYSTALICZNE
(w gęstości tzw.5D)
Istoty KRYSTALICZNE
stworzyły swoje odpowiedniki
w astralnej gęstości (tzw.4D)
Istoty KRYSTALICZNE zainicjowały tworzenie
kryształów i sieci krystalograficznych pierwiastków
Ziemi w naszej gęstości materialnej (tzw.3G)
Pojawiły się pierwsze organizmy,
które były prostymi pojedynczymi komórkami,
posiadającymi jądro komórkowe z
chromosomami.

1 mld.
lat pne.

Zaczęły powstawać
organizmy wielokomórkowe.

600 mln.
lat pne.

W południowej półkuli Ziemi
ukształtował się super-kontynent PANNOCJA

580 mln.
lat pne.

Zaczęło rozwijać się życie
na super-kontynencie PANNOCJA

Stwórca Jahwe
utworzył pierwszą
Ludzie z MU
cywilizację ludzi
mieli nieograniczony czas życia,
na podobieństwo w przypadku nagłej i niespodzieBoga o gęstości 5G
wanej śmierci
z eterycznymi
zamieniali się w Światło
550 mln.
skrzydłami,
i wracali do Raju.
lat pne.
mającymi
nieśmiertelne
Utworzyli Kulę
ciała z
dla przechowywania wzorców
4-6-8-10-12 aniel- świetlistego ciała człowieka na
skimi helisami
podobieństwo Boga
DNA.
21 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Odnaleźć tą KULĘ
odczytać zawarte w niej informacje,
umożliwiające powrót
do świetlistego człowieka
na podobieństwo Boga

Bunt wśród
Feniksów i
Serafinów
rozpoczął upadek
rasy człowieka
stworzonego na
i
podobieństwo
Boga.
Ziemia została
przez nich
zaatakowana.

Kapłani MU zapisali Świętą
Księgę
na podobieństwo naszej Biblii
opisującą losy cywilizacji MU
ukryli ją w 12 częściach świata.
Księga zawiera wzorce
do odtworzenia w sobie
4-6-8-10-12 anielskich helis DNA
nieśmiertelnego ciała człowieka
na podobieństwo Boga

1/3 ludzi zginęła.
1/3 ludzi uciekła
z Ziemi na inną
planetę.

520 mln. Kontynenty zaczęły
rozdzielać się.
lat pne.
Upadli Serafini dokonali
pacyfikacji
1/3 pozostałych przy życiu ludzi.

20 zadanie
dla ludzi dążących
do ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Odnaleźć KSIĘGI z MU
odczytać zawarte w nich informacje
odtworzyć w sobie 4-6-8-10-12
anielskie helisy DNA

Rozpadł się super-kontynent PANNOCJA
Kontynenty zaczęły rozdzielać się
powstał super-kontynet Godwana
Rozpoczęła się ewolucja roślin.

485 mln.
lat pne.

Życie 1/3 ocalałych ludzi rozwijało się na superkontynencie GONDWANA
pod kontrolą upadłych Serafinów.

Upadłe Feniksy
ustanowili na Ziemi
spośród
Czarnych Serafinów
3 władców KARMY.

Władcy Karmy
rozpoczęli ograniczanie
świadomości człowieka,
stworzonego na
podobieństwo Boga,
poprzez wszczepienie
w 3-oku,
wszystkim ludziom
„po wyrażeniu zgody”
pierwszej pieczęci ograniczającej świadomość
powodującej
powolne zapominane,
że jesteśmy stworzeni na
podobieństwo Boga,
powolne zapominane,
że pochodzimy od Boga”

Potem poprzez ponowne
wyrażenie zgody
wszczepili w 3-Oku tulejkę
typu MATRIX stwarzającą
w świadomości każdego
człowieka iluzję KARMY.

465 mln.
lat pne.

(zaszyfrowane tulejki wykonywała cywilizacja MASZYN)

300 mln.
lat pne.

Ponieważ rozpoczęło się
duże tempo spadku
świadomości ludzi
Stwórca zainicjował Potop
Rozpadł się super-kontynent
Gondwana,
Nastąpiło zatopienie lądu
na którym rozwijała się
cywilizacja MU
19 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Zażądać od Władców KARMY
wyciagnięcia z 3-Oka pieczęci i
tulejki typu MATRIX stwarzającej
w świadomości iluzję KARMY

Wszystkie kontynenty
ponownie zaczęły zbliżać się
do siebie tworząc jeden
masywny super-kontynent
zwany PANGEA.

295 mln.
lat pne.

Rozpoczęła się ewolucja gadów.

283 mln.
lat pne.

Upadłe Feniksy
ustanowili na Ziemi
swoją przedstawicielkę.
Czarna Serafin
utworzyła pierwszą
religię JAM JEST

18 zadanie
dla ludzi
dążących do ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

W ramach religii zaczęła
stwarzać wszystkim ludziom
„którzy się na to zgodzili”
potrzebę cierpienia Serca i
Duszy.
Zażądać od Czarnej Serafin
wyciagnięcia z Serca kobiety
czarnej kolczastej róży
z Serca mężczyzny szarego
zimnego kryształu

Nastąpiła najpoważniejsza w skutkach zagłada
95 % żyjących na Ziemi organizmów.

250 mln.
Za zagładę życia na Ziemi mogła być odpowiedzialna
lat pne. asteroida, której uderzenie mogło zapoczątkować rozpad

super-kontynentu Pangea,
(wskazuje na to 300 km krater pod lądolodem Antarktydy).

Dinozaury, które przeżyły
katastrofę
w pełni wyewoluowały

237 mln.
lat pne.

220
lat
201
lat

mln.
pne.
mln.
pne.

180 mln.
lat pne.
160 mln.
lat pne.

150 mln.
lat pne.

Rozpoczęła się ewolucja ssaków.
W tym okresie nastąpiła kolejna katastrofa.
Wyginęło około 80 % życia na Ziemi.
Przyspieszył się proces rozpadu super-kontynentu
PANGEA na oddzielne
kontynenty
Rozpoczęła się ewolucja ptaków.

Humanoidy

Przedstawiciele
obcych cywilizacji
100 mln.
często odwiedzali
lat pne.
Ziemię w tym
czasie.

Stwórca stworzył ludzi
mających materialne ciała.
Komórki ciała były zbudowane z 2 helis DNA
na podobieństwo ciał
miękkich zwierząt.otrzymali
długość życia setki tys. lat.
Robili łapanki ludzi.
Przez „dobrowolne”
szczepionki wprowadzali
zmiany w DNA pojmanych
ludzi. Wszczepiali ludziom
programy wyrażania zgody
na wykorzystywanie.
Molekuły Duszy tych ludzi,
którzy wyrazili zgodę,
umieszczali w płytkach
kryształu kwarcu,
używanych do sterowania
mikroprocesorami.

Przedstawiciele obcych
cywilizacji budowali
androidy
na podobieństwo 2 m
pająków,
posiadających
(w ten sposób) sztuczką
inteligencję.

17 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

66 mln.
lat pne.

58 mln.
lat pne.

Odnaleźć Androidy z naszymi
cząstkami Duszy i DNA
Oprowadzić cząstki Duszy i DNA
z tych Androidów.
Zażądać od przedstawicieli tych
cywilizacji
uwolnienia naszego DNA od
wszczepionego programu
wyrażania zgody na
wykorzystywanie.

Nastąpiło wyginięcie dinozaurów na skutek
uderzenia asteroidy lub komety.
wskazuje na to krater na półwyspie Jukatan na
terytorium dzisiejszego Meksyku.

Ponieważ rozpoczął się intensywny proces
ograniczania świadomości ludzi
Stwórca zainicjował Potop
Nastąpiło wyginięcie Humanoidów

25 mln.
lat pne.

18 mln.
lat pne.

15 mln.
lat pne.

Stworzono
rasę ludzi

Nastąpiło stworzenie materialnych ludzi o wysokich ciałach.
Wprowadzono polaryzację płci.

Lemurianie

Wykształcała się ciemnobrązowa rasa ludzi wys. ok. 2 m
mają ozdobne wypustki na
głowie, do niewerbalnego
porozumiewania się
z żywymi istotami.

Czarni Serafini
rozpoczęli wojnę
w naszej Galaktyce
zagrażającą
zniszczeniem
wszystkich ludzi.

5,5 mln.
lat pne.

Wynegocjowali ze Stwórcą
porozumienie,
że pozwolą ludziom na dalszy
rozwój przez Inkarnację

Stwórca
dla spełnienia wymogu Inkarnacji
między światami górnymi
(Raj)
a materią
(Ziemia)
utworzył czasoprzestrzeń
KRÓLESTWO NIEBIESKIE.

Dusze ludzi zamiast do Raju
będą wędrowały przez
Drogę Czyśćcową
do Królestwa Niebieskiego
by ponownie odrodzić się na Ziemi.

Ludzie z LEMURII
w przypadku nagłej i niespodziewanej śmierci nie mogli
zamieniać się już w Światło
Do Czarnych
(tak jak to robili ludzie z MU)
Serafinów dołączyli
więc ich Dusze nie mogli
Drakoni.
powrócić do Raju.
Ponieważ ciała Lemurian były
Drakoni przystąpili
nieśmiertelne a po nagłej i
do zniszczenia
niespodziewanej śmierci nie
DRZEWA ŻYCIA
mogły zamieniać się już w
zawierającego kody
ŚWIATLO pozostawiały
nieśmiertelnego
nienaruszone.
ciała człowieka.
Ciała różnych świętych
pozostawiano w świątyniach w
tym stanie a ciała normalnych
ludzi musiano spalać.

16 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Odnaleźć DRZEWO ŻYCIA
Uzdrowić korzenie, pień i koronę
Naszego Drzewa Życia.
Zainicjować wzrost liści, kwiatów i
owoców Naszego Drzewa Życia.
Spożyć owoc z Drzewa Życia by
powrócić do SWIATŁA.

Drakoni po rozerwaniu struktury Drzewa Życia,
wprowadzili zaprogramowany materiał genetyczny,
przez szczepionki.
Wprowadzili w podwójnej helisie DNA ciała człowieka
6 kodów śmiertelności. Kody te wyglądają jak
„gwoździe” z rozciętymi końcami „nie do wyjęcia”.
Wprowadzili je po to by nikt nie mógł naprawić
ludzkiego DNA, by Dusze ludzi uwięzić na zawsze
pomiędzy Ziemią a Królestwem Niebieskim,
by Ludzie mieli ograniczoną długość życia i nie mogli
już nigdy przeobrażać się w ŚWIATŁO i powracać do
Raju.

15 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Uwolnić się od skutków
zaszczepienia w tamtym czasie.
Uwolnić DNA od „gwoździ”.
Uzdrowić rozerwane DNA
by mogło się replikować.

5,5 mln.
lat pne.

Ponieważ rozpoczął się proces spadku
świadomości ludzi Stwórca zainicjował
przesunięcie biegunów,
które spowodowało Erę lodowcową

4,4 mln.
lat pne.

Ludziom, którzy przeżyli jeden ze starożytnych
Bogów częściowo zablokował świadomość, przez
założenie w ośrodku 3-Oka każdego człowieka
kamery służącej do Infiltracji.

14 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

4 mln.
lat pne.

Zażądać uwolnienia swojego ośrodka
3-Oka
od tzw. OKA HORUSA
Uwolnić ośrodek 3-oka
od programów Infiltracji.

Starożytna Bogini umieściła węże w świadomości
ludzi.
Węże te mają za zadanie zatruwać umysły i
skłócać bliskich sobie ludzi.

13 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Ustalić Istotę odpowiedzialną za
stworzenie magii wężowej.
Zażądać uwolnienia świadomości
swojej i bliskich od jadu węża.

Ponieważ rozpoczął się proces spadku

3,7 mln.
świadomości ludzi, Stwórca zainicjował Potop,
lat pne.
który zniszczył 85 % powierzchni Ziemi.

3 mln.
lat pne.

Stworzono II
rasę ludzi

Pomarańczowa rasa wys.ok.
1,2m

1,2 mln.
lat pne.

Drakoni z Oriona
pojawili się na
Ziemi,

rozpowszechnili religię,
która czciła
cywilizację Żuków

Przez szczepionki
wprowadzili do DNA
człowieka
1 mln.
lat pne. chitynowe cząstki
DNA cywilizacji
Żuków.

DNA Żuków
ma zegar biologiczny,
który uruchamia kod śmierci
DNA człowieka w wieku 12
000 lat.

12 zadanie
dla ludzi dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA
847 tys.
lat pne.

Uwolnić DNA
od chitynowych nakładek.

Przesunięcie biegunów,
Potop,
zmiana wibracji materii

IV

840 tys.
lat pne.

ARKA
PRZYMIERZA

ZIEMIA

Bóg Opiekuńczy Naszego
Wszechświata zawarł
przymierze, pomiędzy
Światami Górnymi,
dotyczące Dusz Ludzi

Ze Świata Aniołów Posłańców, przydzielono jednego
Anioła na każdą Duszę człowieka,
by pełnił rolę Anioła Stróża od dnia narodzin do
trzech dni po śmierci.

Ze Świata Aniołów Talentów, trzech Aniołów
przydzielono Duszy każdego człowieka, by mógł
pokazywać innym piękno dzieł Stwórcy,
by mógł wypełnić swoją misję na Ziemi.

Ze Świata Aniołów Miłości, przydzielono sześć
Aniołów każdej Duszy człowieka:
Anioła Archaii
– by kobietom pomagał uzyskać wdzięk,
- mężczyznom w zalotach miłosnych;

Anioła Elochima
– by pomagał w przeżywaniu miłości
macierzyńskiej (ojcowskiej);

Anioła Serafina
– by pomagał w przeżywaniu ognistej Miłości;

Anioła Cherubina
– by pomagał w doświadczaniu przyjaźni;

Anioła Miłości
– by pomagał w doświadczaniu romantycznej
Miłości.

Stworzono III
rasę ludzi

640 tys.
lat pne. Shambala
Lemuria
Atlanci,
Arianie

400 tys.
lat pne.

250 tys.
lat pne.

Cywilizacja
Chrząszczy

Cywilizacja
z Syriusza B

Po licznych eksperymentach
i genetycznych ulepszeniach
przystępino do formatowania
wzorcowych ciał
różnokolorowych ras
człowieka:
białoskórych, brązowoskórych,
czarnoskórych,
czerwonoskórych,
żółtoskórych.

Zamontowała siatkę
cenzuralną blokująca rozwój
Duchowy Ludzi na Ziemi.

Ich przedstawiciele osiedlili się
częściowo na Ziemi. Zasymilowali
się z przodkami Polinezyjczyków.
Mieli ciemne włosy, czarne oczy i
jasno brązową skórę. Wzrost
160÷180 cm

Przez wybuch jądrowy z orbity

212 tys. Cywilizacja podobna Ziemi uszkodzili
do „Predatorów”
anielskie 4-6-8-10-12 helisy
lat pne.
DNA

208 tys.
lat pne.

205 tys.
lat pne.

200 tys.
lat pne.

Rozpowszechnili
szczepionki, pod
pretekstem
„uniknięcia skutków
napromieniowania”

wprowadzili do DNA nakładki
wzmacniające zwierzęce cechy
2 helis DNA człowieka.

Przez powtórne szczepionki, umieścili w DNA ludzi
specjalny gatunek grzybów, które w zaprogramowanym czasie, uruchamiają kod śmierci.
Po osiągnięciu wieku człowieka 1200 lat
zaczynają rozrastać się w płucach, w postaci białego
kożucha, wyniszczając organizm człowieka nosiciela.
Ludziom żyjącym do tego czasu 12.000 lat
rodziły się dzieci dające początek nowemu gatunkowi
ludzkiemu żyjącego 1200 lat.

11 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Uwolnić ludzkie DNA:
od nakładek wzmacniających
zwierzęce cechy,
od DNA grzybni,
od zakodowanych informacji.

70 tys. Starożytni Bogowie i Boginki w formie widzialnej
lat pne. zaczęli pojawiać się na Ziemi
Przez szczepionki wprowadzili
w DNA ludzi kod
PRACOHOLIZMU by ludzie
pracowali w kopalniach
By zapobiec wyniszczaniu ludzi przez Drakonów
z Oriona i Anunnaków z Syriusza A
40 tys.
Stwórca Jahwe spowodował
lat pne.
Potop i zmianę wibracji materii ludzi
Ocalali ludzie przesiedlali się na niezatopione tereny.
Drakoni z Oriona

50 tys.
i Anunnaki z
lat pne. Syriusza A

40 tys.
lat pne.

Neandertalczycy

Dusze ludzi doświadczały życia
w ciałach neandertalczyków.

35 tys.
Homo Sapiens
lat pne.

Neandertalczykom
zaaplikowano szczepionki
powodujące zmiany w ich DNA.
Po szczepionkach
Neandertalczykom rodziły się
inne dzieci - Homo Sapiens - z
tego powodu Neandertalczycy
naturalnie powymierali.

30 tys.
lat pne.

Neandertalczycy posiadali
4 główne czakry,
połączenie ze Źródłem Życia w
Niebie
i polaczenie z Ogniem Życia
Ziemi.
Inność Homo Sapiens polegała
na tym, że posiedli 5 czakrę,
dzięki której mogli mówić
oraz
6 czakrę do komunikacji
pozawerbalnej.

Homo Sapiens

Nastąpił chrzest
w Duchu Świętym
Homo Sapiens „zamontowano”
7 czakrę
do komunikacji z Aniołami z
Nieba,

26 tys.
lat pne.

Homo Sapiens

oraz górne czakry:
8 czakrę do komunikowania się
z Mistrzami i Nauczycielami z
Nieba,
9 czakrę do komunikacji
z Boskim Opiekunem
z Nieba.

10 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

22 tys.
lat pne.

Cywilizacja
z Plejad

9 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA.

8 zadanie
21 tys.
lat pne.

dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Uwolnić nasze DNA
od cząstek DNA Neandertalczyka,
Uwolnić Umysł Homo Sapiens
od „małpiego umysłu”.

Cywilizacje Gadów terroryzowały
ludzi w systemie Plejad.
Wybuchały rebelie, część ludzi uciekła
z Plejad osiedlając się na Ziemi,
zmieszała się z rasami
zamieszkującymi Ziemię.
Należy uświadomić sobie,
że ludzie na Ziemi obok genów
Homo Sapiens mają geny
Plajadan, geny Lemurian, geny
Atlantów i geny innych cywilizacji,
których przedstawiciele osiedlali
się na Ziemi.
U ludzi z pulą genów innych
pozytywnych cywilizacji budzą się
często zapisane w genach
wspomnienia np. przy oglądaniu
filmów lub czytaniu książek.
Uwolnić nasze DNA
od cząstek DNA destrukcyjnych
cywilizacji

ATLANTYDA

Na Atlantydzie żyły różne rasy:
Tubylcy czyli rozwijający się
homo sapiens
rasa przybyła z Lemurii
rasa przybyła z Mu
przedstawiciele różnych ras
ludzi przybywających z innych
planet.

9 tys.
lat pne.

Drakoni z Oriona rękami
Reptilian spowodowali
zatopienie Atlantydy.

7 943
lat pne.

Zatopienie
Atlantydy

Zginęła większość ludzi
żyjących 1.200 lat.
Ocaleni osiedlili się na wyspach
i na obrzeżach Morza
Śródziemnego

7 900
lat pne.

Ocalałym ludziom
Predatorzy rękami
upadłych
Anunnaków
z Syriusza A podawali szczepionki,
w których umieścili
kod kłódki
hamującej
replikację DNA
grasicy.

Na skutek tych szczepionek
ludziom żyjącym 1.200 lat
rodziły się kolejne pokolenia
dzieci z coraz mniejszym
gruczołem grasicy.
Po kilku pokoleniach,
ludziom skróciła się długość
życia do 120 lat.

7 zadanie
Uwolnić ludzkie DNA od programu
dla ludzi dążących do
kłódka,
ZŁOTYCH
Zacząć stymulować aktywność
WRÓT SERCA
grasicy.

ZAPISY W BIBLI
dotyczące skrócenia
długości życia ludzi
po potopie

Księga Rodzaju

Rozdział

6

1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki.
2 Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony,
wszystkie, jakie im się tylko podobały.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze,
gdyż człowiek jest istotą cielesną:
niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat».
4 A w owych czasach byli na ziemi giganci;
a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły.
Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

4000
lat pne.

Sumerowie

Stworzyli wysoko rozwiniętą
cywilizację w
południowej Mezopotamii,
posługującą się pismem
klinowym.
Według odkrytych źródeł
pisanych nazywali siebie
„czarnogłowymi przybyłymi
ze wschodu” co wskazuje na
ich pochodzenie z zatopionej
Lemurii.

Podczas wyprawy do Indii w 2019 r. poznaliśmy Mistrza
„PAPA” (pośrodku), który nie musi jeść i umie się dematerializować, poznaliśmy czarnogłowego (drugi z prawej)
nazywającego siebie potomkiem przybyszów z zatopionego 5
mln. lat temu kontynentu, na południe od Indii
(3 z lewej – autor Waldemar Borny)

3500
lat pne.

Egipt

Początki cywilizacji Egipskiej

3300
lat pne.

Indie

Rozwój Cywilizacja Indusu

3000
lat pne.

Wiele
pozaziemskich
cywilizacji
SZAMBALA,
HATOR,
ANUNNAKI z
NIBIRU, ARKTURIANIE,
PLEJADANE
odwiedzało kulturę
Egipska i Indyjską.

Pozytywne cywilizacje z innych
planet
chciały pomóc ludziom z kultury
hinduskiej i egipskiej
wyznaczając ludziom zadania
uwolnienia się z MATRIXA i
odzyskania 4-6-8-10-12
anielskich zwoi DNA.

1500
lat pne.

Założyli ludziom poprzez
szczepionki dwie siedmiowymiarowe pieczęcie w
W odpowiedzi na to
kształcie dysku niepozwalające
przybyli na Ziemię
na odzyskanie 4-6-8-10-12
Drakoni i Anunnaki
anielskich zwoi DNA i
z Oriona
niepozwalającą na
transmutację ludzi po śmierci
w świetliste ciała.
6 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Uwolnić górne czakry
od tej
siedmiowymiarowej pieczęci.

Poprzez szczepionki założyli
ludziom
w górnych czakrach
sztuczną merkabę
(skonstruowaną przez
cywilizację maszyn)
wypompowującą z Serc ludzi
Esencję Miłości
płynącą (linią falistą)
dla ludzi
z WIEKUISTEGO ŹRÓDŁA
oraz pompującą do umysłu
cierpienie

Przez drugą serię szczepionek
założyli ludziom
w dolnych czakrach
sztuczne merkaby
wypompowujące z ludzi 33%
Ognia Życia
(płynącego ze ŚRODKA ZIEMI)
oraz pompującą ludziom
choroby pochodzące z innych
cywilizacji.

5 zadanie
dla ludzi
dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

Uwolnić górne i dolne czakry
od tych szarych
sztucznych MERKAB.

2021

Ludziom na IV Ziemi
zaczęto podawać genetyczne szczepionki.
Ponieważ mądrzy ludzie uczą się na błędach
a historia lubi się powtarzać,
Stwórca Ziemi „która będzie”
rozpoczął proces
zasiedlania V Ziemi
przez Dusze czystych ludzi.
4 zadanie
dla ludzi dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

3 zadanie
dla ludzi dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA
2 zadanie
dla ludzi dążących do
ZŁOTYCH
WRÓT SERCA

POSPRZĄTAĆ PO SOBIE
na ZIEMI
odprowadzić wszystkie cząstki
rozlanej krwi
odprowadzić swoje DNA:z krwi,
z uszkodzonych cząstek mózgu,
z uszkodzonych części ciała,
z potu, śliny i płynów ustrojowych.
UPORZĄDKOWAĆ RELACJE
z wysłannikami ciemności,
z innymi cywilizacjami.
UPORZĄDKOWAĆ RELACJE
z przodkami,
z rodziną,
z byłymi partner-ami/kami

