Tarnów, 02.07.2012 r.

List do „Nieznanego Świata”
Moi Drodzy !
Cieszę się, że w 7 numerze „Nieznanego Świata” z 2012 roku ukazał się wreszcie Przekaz od
Federacji Galaktycznej wraz z moim listem w którym reklamuję poniekąd książkę Wojtka
Musiała (Wojmusa) „Galaktyczna Rodzina”. Książka mówi wprost o ciemnej i jasnej stronie
mocy i o gęstym zaludnieniu naszego Wszechświata przez liczne Cywilizacje. W tym
kontekście ciekawym wydaje się również artykuł Jacka Lewandowskiego „Śmiertelne
warkocze komet”, który sam z siebie potwierdza, że z Kosmosu nadciąga wielkie zagrożenie
dla życia ziemskiego – na ile świadomie i przez jaką inteligencję jest to zagrożenie
generowane to już dalsza kwestia do dyskusji.
W związku z tym chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami wynikającymi również
mojej wiedzy mistycznej i ezoterycznej.
Mistycy widzą duchowo sferę i ciemną i jasną. Ciemna to otchłań i autentyczna
nieprzenikniona Ciemność w której są zamknięte Dusze (Duchy) – o cechach indywidualnych
– żyjące w stanie ogromnej nienawiści, udręki i lęku – jest to stan w którym zupełnie brakuje
jedności. Strona jasna to Światłość-Miłość-Pokój – stan idealnej Jedności Dusz (Duchów)
Zbawionych czyli zjednoczonych z Bogiem-Absolutem – Wszystkim co jest. W tym stanie
spełnienie i szczęście są kompletne. Jeśli istnieją w sferze duchowej tak skrajne stany to jak to
się przekłada na sferę materialną ? Muszą istnieć Światy zarówno odzwierciedlające sferę
jasną jak i ciemną ? W naszym Świecie – jak widać – dominują te dwa krańcowe stany. Bo
zarówno targają nami złe emocje – namiętności - pragnienia – pożądania czyniące wiele
złego jak i są w nas wciąż obecne miłość – współczucie – dobroć – wielkoduszność pokój !!! Kim my jesteśmy ? Kto w nas wszczepił tak skrajnie różnorodne uczucia
prowadzące do skrajnie różnych zachowań ? A wreszcie pytanie zasadnicze: Kto sprawia, że
w życiu napotykamy na pasmo kłopotów, udręk, nieszczęść, chorób i cierpień – które są
nieustanną huśtawką wzlotów i upadków – niczym rosyjska ruletka !? Pytanie – KTO ? Jeśli
Bóg jest nieskończenie dobry to na pewno nie wygnał Ludzi z Raju – ze stanu błogości,
szczęścia i idealnego zdrowia – a może nawet nieśmiertelności ? – w stan śmierci, chorób,
nieszczęść, wojen, epidemii, katastrof, udręki i wielkiego wielkiego trudu !? Kto więc to
zrobił !??? W świetle już dostępnej wiedzy ezoterycznej odpowiedź jest prosta ?! Uczynili to
Okupanci Rasy Ludzkiej – Orionidzi (Imperium Oriona – tzw Reptilianie, Gady, Annunaki,
… i kilka zrzeszonych – a raczej podległych Im Ras). Orionidzi to złe Istoty wyrzucone z
innego Wszechświata w nasz Wszechświat – bezwzględne, bezlitosne, złe do cna, żywiące się
cudzym cierpieniem i złymi emocjami [jak złe Duchy]. Wyposażone w technologie, które
wyprzedzają nasze ziemskie technologie o miliardy lat. Dlatego dla Nich pestką było
zmanipulowanie Ludzkości - po okresie tzw II Wojny Galaktycznej w wyniku której 309
tysięcy lat temu Układ Słoneczny - w tym Ziemia – znalazły się w Ich strefie okupacyjnej –
w strefie Ciemności. Ze stanu nieustannej błogości i zdrowia w którym byliśmy wcześniej
dzięki 12 zwojom DNA doprowadzili nas do upadku stosując dwa zabiegi. Pierwszy to
wycięcie z naszego DNA 10 zwojów [pozostawienie 2] oraz dodanie licznych
zanieczyszczeń. Drugi to technologie użyte przeciwko nam – zarówno implanty, które każdy
z nas ma w ciele [niektórzy bardzo wiele] jak i technologie prowadzące do nieustannych
kataklizmów, konfliktów, pandemii czy też złych emocji i złego samopoczucia całych

społeczności !!! Technologie, które stoją za upadkiem Raju są potworne – potworne – tak
samo jak i technologie stojące za kolejnymi upadkami – samozagładami i zagładami naszych ziemskich cywilizacji [liczne były o wiele bardziej rozwinięte od naszej obecnej !?].
Okupant nie mógł dopuścić do rozwoju technologicznego i duchowego takiego abyśmy się
mogli wyrwać z Ich szponów – i nie dopuścił – do tej pory !!!? Czas już aby Ludzkość sobie
uświadomiła, że jesteśmy niewolnikami w mocy imperium zła !!! Jedynie wspomnienie
naszej dawnej świetności zapisane w resztkach genów powoduje, że tli się w nas jeszcze
dobro – często wiele wiele dobra !!! Jednak jesteśmy niewolnikami od tysiącleci – to jest
brutalna Prawda !!! Cywilizacje zrzeszone obecnie w ramach Federacji Galaktycznej kiedyś
przegrały bitwę o Ziemię !!! Po tej przegranej bitwie wiele wysoko rozwiniętych Istot
pozostało ze zniewolonymi Ziemianami pomagając i ze sfery duchowej i ziemskiej – często
wcielając się – inkarnując – jako zwykli Ludzie. Obecnie ilość takich inkarnacji jest ogromna.
Coś się dzieje ? Co ? Przełom ! – wyłom w zdawałoby się niezniszczalnej sieci Imperium –
wyłom, który rośnie – i dzięki rozszerzającej się informacji i wiedzy i dzięki pomocy ze
strony Istot Duchowych i ze strony Federacji, która to pomoc przybierze – w co wierzę – już
niedługo bardziej widoczne kształty ?! Jestem w tym względzie optymistą.
Jeśli miałbym zareklamować jakieś dodatkowe materiały to polecam stronę Krystal28
‘Transformacja2012” na której dość szczegółowo opisane jest to co się dokonuje aktualnie na
Ziemi i wokół Niej – opisane to jest w sposób dostępny, czytelny i optymistyczny. Polecam.
Niech i to Ludzie poznają i przemyślą.
Pozdrawiam
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