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DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012)

Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni! (George Kavassilas)
ÚVOD
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného
člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka
jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov
cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se
budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.
GK se v prezentacích a interview dělí pouze o vlastní prožitky, zkušenosti a o moudrost, kterou
čerpá ze svého zdroje.
Říká, že v současné době je na Zemi víc lidí, jejichž role je informovat lidstvo pro nadcházející
čas, každý ze svého úhlu pohledu a z pozice svých zkušeností. Sám pak uvádí jména jako např.
David Icke, Gregg Braden, Drunvalo Melchizedek, které velmi respektuje a s většinou jejich díla
rezonuje. Říká, že v dílčích tématech můžou mít na věci odlišný pohled, ale v podstatě jsou
součástí jednoho proudu.
Neomezuje se pouze na předávání informací, ale rovněž se snaží podpořit lidi v přístupu
k životu, aby jen slepě nenásledovali někoho nebo nějaké ideje. Povzbuzuje je, aby hledali
odpovědi na otázky v sobě a spoléhali se v úsudcích na moudrost svého srdce, aby sílu čerpali
z nezměrného potenciálu energie světla, která je uvnitř každého z nás. V této souvislosti GK říká:
„Existuje-li něco nebo někdo, kdo by vás nabádal k tomu, abyste odevzdali svoji sílu nebo se
spoléhali na sílu někoho zvenku (falešní proroci či mistři atd.), v takovém případě se jedná pouze
o podvod (false flag) a snahu o vaší manipulaci.“
Záznamy četných interview, mimo jiné s lidmi jako George Noory z Coast to Coast AM, Kerry
Cassidy z Project Camelot atd., lze najít na jeho stránkách (www.georgekavassilas.org nebo
www.our-journey-home.com).
Následující text není překladem – žádný ucelený text prezentující myšlenky George Kavassilase,
pokud je mi známo, neexistuje. Vše je založeno na informacích z audio a video materiálu, který je
prezentován na jeho stránkách, převážně s odkazy na youtube. Jedná se tedy o pokus vytáhnout
z mnoha hodin audio materiálu esenci informací a myšlenek George Kavassilase pro čtenáře v ČR
či na Slovensku. Předem se omlouvám za nedokonalost jazyka, žádného Shakespeara nečekejte
:o).
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NĚKOLIK ŽIVOTOPISNÝCH DAT
George Kavassilas (nar.1966) uvádí, že už v dětství prošel mnohými zkušenostmi, kdy byl unášen
různými zástupci mimozemských ras, přátelskými (benevolent) i těmi s méně příjemnými úmysly
(malevolent). První vzpomínky na kontakty s těmi nepřátelskými sahají do věku pěti let.
Vzpomíná, jak dokázali paralyzovat jeho tělo, a když ho následně vrátili, třásl se zimou a
maminka, která se sama po nějaké době vzbudila, ho našla, jak stojí u její postele. Nerozuměla,
proč je její syn tak prochladlý a na jeho vysvětlení („Maminko, oni mě vzali pryč…“) reagovala
s tím, že měl jen špatný sen. Jiné vysvětlení ani nepřipouštěla, a to i přesto, že nemohla najít
jeho deku a polštář, které po únosu a následném vrácení syna úplně zmizely. S podobnými
reakcemi se pak setkával i později, pochopil, že zažívá zkušenosti, které ti druzí nemají, musel se
s tím vyrovnávat sám. Říká, že během jeho dětství a dospívání byla i období, kdy ho unášeli
s frekvencí až 3x týdně. Ve škole se pak mnohdy nemohl ubránit spánku, protože celou noc
probděl.
Pozůstatkem po těchto setkáních jsou například implantáty na úrovni fyzického těla, ale podle
jeho slov šlo i o implantáty na úrovni jemno-hmotných těl. Domnívá se, že pozornosti neušel
především proto, že zástupci negativních entit z řad ETs věděli, že má sehrát důležitou roli
v informování lidstva v čase, kterým právě teď procházíme, proto byla z jejich strany intenzivní
snaha o jeho manipulaci. GK tvrdí, že k podobným událostem v jeho životě dochází ve zmenšené
intenzitě ještě dodnes, nyní už ale z mnoha vlastních zkušeností ví, že síla vědomí a vnitřního
světla dokáží „vyrušit“ jakoukoliv snahu o manipulaci, mnohokrát se již přesvědčil o tom, že na
něj už „nemůžou“.
GK říká, že z jednoho úhlu pohledu se v případě únosů jednalo o cílené intervence za účelem
manipulace, z jiného úhlu pohledu však šlo o předem domluvené situace, které na základě
„smlouvy“ s protistranou připravil či domluvil vyšší aspekt jeho bytosti (tzv. vyšší já či higherself) pro jeho současnou inkarnaci – ale o tom více později. Snad ještě jen doplňující informace,
že podobnými únosy a intervencemi prý podle GK v životě prošlo velmi mnoho lidí, v řádech
statisíců až miliónů. U naprosté většiny z nich však byly jejich vzpomínky dokonale vymazány.
Na druhou stranu GK zmiňuje i řadou nádherných kontaktů s pozitivně orientovanými
mimozemskými rasami - ETs. Získával od nich podporu a cenná poznání. Kontakty s touto
skupinou vygradovaly především v roce 2003, o tom více v následující kapitole. Během svého
života všechny zážitky postupně zpracovával, až nastal okamžik, kdy vše pochopil a rozhodl se
o své osobní zkušenosti a nabytém poznání informovat veřejnost a vyjít s nimi na světlo světa.
O DIMENZIONALITĚ NAŠEHO VESMÍRU. JAK A PROČ JSME SE TU VLASTNĚ VZALI?
Za svoji nejcennější zkušenost považuje GK tu, kterou prošel v roce 2003, kdy ho navštívili
zástupci tzv. Galaktické rodiny (zástupci bytostí reprezentující tzv. pravdivé světlo – true light).
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Ti mu následně umožnili projít „cestou poznání“, kdy se jeho veškerá esence-duše-vědomí
naprosto odpoutala od těla, které bylo během jeho „cesty“ udržováno ve stavu, aby se pak do
něj mohlo vědomí vrátit. Na úrovni čistého vědomí pak doslova procestoval a nazřel všechny
dimenze našeho vesmíru, poté nahlédl i do vesmírů ostatních, které, jak říká, jsou postavené na
úplně jiné bázi, než ten náš. Vesmír, ve kterém prožíváme současnou inkarnaci je prý postaven
na konstruktu světla. (pozn. uni ve slově univerzum–vesmír znamená jeden, v našem pojetí ten
náš, ale vesmírů je podle GK mnoho, proto používá i termín OMNIverse.)
Podle GK, vše můžeme označit termínem bytost – planeta je bytost, galaxie je bytost, vesmír je
bytost atd.. Vesmír, ve kterém se nyní nacházíme a který má třináct dimenzi, je také bytostí. Je
tím, co označujeme termínem Bůh – God, ale život existuje i za jeho hranicí. Také my prý
existujeme za hranicemi konceptu bytosti, kterou označujeme jako Bůh. Na jisté úrovni našeho
vědomí jsme nekoneční, neohraničení. GK říká, že je nezbytné si uvědomit, že existujeme také
za hranicemi naší současné pozemské inkarnace a že není nic, co by existovalo za hranicemi naší
vnitřní nesmrtelné podstaty. Aspekty naší bytosti jsou promítnuty i do dalších dimenzí, dalších
vesmírů.
Odmítá všeobecně zažitý koncept Boha, ze kterého jsme údajně vzešli, z kterého jsme se oddělili
a ke kterému se navrátíme – jednoduše prý není pravdivý, je výsledkem omezené perspektivy a
nepostihuje skutečnou podstatu. Nezrodili jsme se z ničeho, vždy jsme existovali a vždy budeme
existovat – to prý jsou fakta, která můžeme vnímat jako zákon veškerého bytí, těžko se postihují
slovy nebo uchopují na stávající úrovni našeho vědomí. Prostě jsme.
Na určité úrovni jsme tedy Bohy svých vlastních vesmírů, které jsou postavené na jiné, než
světelné struktuře. Do stávajícího vesmíru jsme si přišli pro zkušenost, tj. zažít, poznat a
pochopit vesmír, který je postavený na jiném konstruktu, na bázi vlnění-vibrace-světlo.
Během své „cesty“ napříč dimenzemi stávajícího vesmíru (toho, ve kterém nyní prožíváme
současnou inkarnaci) pochopil, že naše esence-podstata-duše se rozhodla vstoupit a projít
osobní zkušeností v rámci tohoto vesmíru, aby se následně po vyčerpání všech možností na
jednotlivých úrovních sama mohla stát moudrým-vědomým tvůrcem svého „světelného“
vesmíru a tvůrcem v rámci svého vesmíru.
V celém stávajícím vesmíru se uplatňuje princip dualit. Jeho aspekty v podobě vědomí Božské
Matky a Božského Otce se pak projektují do dílčích úrovní realit vesmíru. A tak na jedné straně
tu máme naší galaxii nazvanou Mléčná dráha (aspekt Božské Matky), doslova vedle ní pak její
protějšek, galaxii Andromeda (aspekt Božského otce, pozn. Andras znamená manžel). Na úrovni
sluneční soustavy je aspektem Božské matky planeta Země, jejím protějškem pak naše Slunce.
Další dvojici na úrovni pozemské inkarnace tvoří Ježíš a Marie Magdaléna.
Pro nás vše začalo na úrovni deváté dimenze (celkem jich GK uvádí 13), která je místem vstupu
duší do stávajícího vesmíru. (pozn. Pro někoho je výraz duše neuchopitelný či příliš obecný, GK
má na mysli naší veškerou podstatu, esenci, jádro…) Na úrovni 9D neexistuje forma těla, pouze
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energie. Naše cesta za poznáním tohoto vesmíru zevnitř tedy začala tam, na úrovni 9D, a po
prozkoumání všech možností pokračovala o dimenzi níž a pak opět níž, až se postupně dostala
na úroveň současné 3D. Mezi 7D a 8D se nachází ochranná membrána, na úrovních 7D až 5D
jsou totiž již fyzická těla, i když jejich hustota a podoba je odlišná od těch, která máme aktuálně.
7D až 5D jsou dimenze, které z našeho pohledu můžeme vnímat jako Nebe či Ráj, tj. není v nich
místo pro negativní entity, jedná se o velmi harmonický prostor, žádné nemoci, okamžitý přístup
k vědění atd.
Mezi 5D a 4D je opět další ochranná membrána. Na úrovni 4D a níž totiž už operují tzv. negativní
entity - pro potřeby tohoto textu bude používán tento termín, i když se jedná zúžený pohled
optikou duality, koneckonců jsme v prostoru s vysokou mírou duality. Dualita se podle GK
nachází v celém našem vesmíru, protože jak už bylo zmíněno, náš vesmír je postaven na bázi
světla-vlnění. A všude kde je vlnění, je i dualita. Cestujeme-li dimenzemi dolů, míra duality se
zvyšuje, zvyšuje se i komprese a hustota a tím se logicky nabízí více impulzů a podnětů
k získávání zkušeností a poznání.
Lidstvo se aktuálně nachází ve třetí dimenzi, tj. prostoru velké míry duality. Země je prý tzv.
fraktálem vesmíru, tj. obrazem celého vesmíru, avšak v silně koncentrované a komprimované
podobě. Jsme tedy u pomyslného dna a odtud existuje už jen cesta zpět vzhůru – pro některé již
brzo, pro jiné o „něco“ později, ale o tom všem zakrátko. (pozn. Podle GK máme za sebou i
zkušenosti s 2D a 1D. Z našeho pohledu se prý jedná o dimenze postavené na jiné bázi, více se
jim v prezentacích nevěnuje)
O čtvrté dimenzi GK říká, že je to fyzicky nejrozsáhlejší dimenze, která sama o sobě má mnoho
úrovní či oktáv. Je prý tak obrovská, že se z našeho pohledu může jevit jako samostatný vesmír.
Podobně jako v naší třetí dimenzi, ve 4D rovněž operují entity, které z naší omezené, vysocedualistické perspektivy vnímáme a označujeme jako negativní či pozitivní. Negativní entity
v rámci 4D disponují vyspělými technologiemi a schopnostmi manipulace na vysoké úrovni –
patří sem namátkou např. schopnost tvorby falešných holografických realit, syntetických
světelných bytostí-andělů-archandělů-mistrů, schopnost paralyzovat naše energetická centra,
vstupovat do naší mysli, manipulovat naše emoce atd..
Z naší 3D perspektivy se jedná o dimenzi vyšší či vyspělejší z důvodu přítomnosti mnohem
sofistikovanějších technologií a schopností, než jsou ty naše současné. Pro představu, všechny
modality používané např. v léčitelství či pojetí čaker jako energetických center – to vše je 4D
koncept-paradigma. Na úrovni 5D je již jen jedno energetické centrum v oblasti hrudi.
Naše omezené vědomí většinou operuje na úrovni 3D (smyslová realita), v určitých situacích lze
být v kontaktu i se 4D (např. léčitelství, telepatie…), sám GK říká, že některé myšlenky a
koncepty, o které se dělí nebo např. projev bezpodmínečné lásky prostý hodnocení či
posuzování jsou z oblasti 5D a výš. Můžeme tedy zažívat „průsaky“ do vyšších dimenzí již tady a
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teď. (pozn. Drogy a halucinogeny nepustí člověka výš, než do 4D, jejich používání GK
nedoporučuje. Je zastáncem organické-přirozené cesty. Každý prý má v životě dost přirozených
impulzů k tomu, aby získal lekce, které potřebuje. Nemá smysl se srovnávat s ostatními, zažívá-li
někdo jiný něco jiného, je to proto, že to zapadá přesně do kontextu jeho života. Touha projít
stejnými zkušenostmi jako někdo jiný, je záležitostí ega či mysli, nemá smysl se nabourávat do
zavřených dveří, otevřených jich je dost. Ale stále platí, že každý pro nalezení rovnováhy
potřebuje právě tu svojí zkušenost, vše jsou jen doporučení, nezbývá než bez předsudků ctít
rozhodnutí každého.)
Leč technologie není vše a zdání klame. Když je někdo ve 4D, nemusí jít nutně o známku vyspělé
bytosti, ale může jít o bytosti s větším repertoárem v oblasti „umění“ manipulace. A právě na
negativní entity, které obývají 4D GK upozorňuje, protože mají sehrát zásadní roli v událostech,
které nás čekají v rozmezí let 2011-2012.
MÁME SVOBODNOU VŮLI nebo JE NAŠE BUDOUCNOST JIŽ DÁNA?
Co nabízí GK ve svých prezentacích především, je pohled na další vývoj na planetě Zemi. Podle
svých slov, disponuje určitou možností „náhledu“ do budoucích událostí. (Tady trochu odbočka
na vysvětlení. Říká, že z jistého úhlu pohledu je to tak, že budoucnost se už stala, proto ví, že vše
na Zemi dobře dopadne. Jak je to možné? Vysvětluje to tím, že vnímání svobodné vůle či existuje
pouze na naší omezené 3D úrovni. Ve skutečnosti však náš vyšší aspekt (můžeme např. použít
termín Higher self – vyšší já – operující ve vyšších dimenzionálních patrech) předem rozhodl, jaké
události se rozhodl prožít, jaké lekce podstoupit. Pro ty, pro které je podobný koncept těžko
přijatelný či až příliš odvážný, nabízí GK pro ilustraci následující paralely:
1. Je to asi jako když z pohledu zemského povrchu vnímáme Zemi jako placku (omezená
perspektiva), pak se ale dostaneme do dostatečné výšky a spatříme Zemi jako kouli.
A nebo
2. Je to asi jako kdybychom byli postavami-herci ve filmu. Držíme v ruce DVD, víme, jak příběh
skončí, přesto příběh „zevnitř“ prožíváme reálně se všemi dramaty atd. Víme, že aby byl film
dobrý, musí každý herec sehrát dobře svoji roli podle již napsaného scénáře, nelze tedy nic
vypustit v domnění, že nic nemá cenu, protože je to již dané.
A tak funguje obojí současně! Pouze na jiných dimenzionálních úrovních.
Pokud je člověk ve vědomém kontaktu se svým vyšším aspektem, je možné získat náhledy do
budoucích událostí, protože na těchto úrovních se dostáváme do jiného pojetí času a prostoru –
padá zde princip linearity času v podobě, jak ho zažíváme nyní. Sám o sobě říká, že má dva typy
náhledů. Ty, o kterých ví, že vyjadřují možné vyústění, ale nemusí se tak stát, a pak ty, o kterých
ví - je si jist, že se tak přesně stanou. Mnohokrát se o tom přesvědčil a říká, že je schopen oba
typy náhledů bezpečně rozpoznat. Informace, které budou následovat, patří do kategorie druhé,
tj. podle něj se odehrají.
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CO NÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?
Podle GK se v rozmezí let 2011-2013 odehrají na Zemi klíčové události. Hlavní roli v nich sehraje
planeta Země, protože se bude jednat především o její proces Vzestupu – Ascension do 5D a
k aktivaci jejího světelného těla, ke kterému se veliká část lidí připojí.
Začneme odzadu, protože vyústění bývá pro lidi nejzajímavější. Podle GK, Mayský kalendář
nekončí 21.12.2012, ale ve skutečnosti 21.3.2013, neboť upozorňuje na to, že tzv. precese
rovnodennosti (angl. Precession of Equinox), tedy den, kdy se uzavírá několik různě dlouhých
cyklů, je vázán na rovnodennost, nikoliv na slunovrat. Dne 21.3.2013, v den rovnodennosti či
precese, dojde podle GK k aktivaci světelného těla planety Země.
Mnohem známější datum 21.12.2012 však také považuje za důležité. K němu GK říká, že v tento
den již fyzicky na 3D Zemi (Gaie) nikdo nebude a že tímto dnem skutečně započnou na planetě
Zemi obrovské geologické procesy směřující k nalezení jejího-svého středu. Tj. skutečně prý
dojde k fyzickému přepólování Země (pozn. dnes je osa Země nakloněna tuším o 23,5 stupně ze
svého středu) a v podstatě nic živého na úrovni 3D nemá šanci změny přežít. Matka Země tak
tedy v rozmezí 21.12.2012-21.3.2013 nalezne svůj střed a pak se doslova promění ve hvězdu –
světelnou bytost. Pro nás šokující informace, pro vesmír prý běžná záležitost. Kdo si o tom chce
něco přečíst v angličtině, doporučuji GK vlastnoručně psaný text, který najdete zde:
http://www.georgekavassilas.org/theharmonicequationofascension.pdf
Ve skutečnosti mnohá zemětřesení slouží Zemi k tomu, aby se ke svému středu (zatím jen v řádu
decimetrů) postupně přibližovala. (pozn. GK samozřejmě ví o existenci technologie HAARP a
možnosti vyvolávat umělá zemětřesení, současně však upozorňuje na to, že ne všechna
zemětřesení patří mezi umělá, podle něj je tomu naopak.)
(pozn. Také my jsme procesu nalézání středu, proto mnoho lidí může ve svých životech procházet
intenzivním obdobím změn).
Otázka zní: Kde budeme my, když už 21.12.2012 na Zemi nikdo nebude?
Podle GK neexistuje stejný scénář pro všechny. Ve skutečnosti jsou na Zemi dnes inkarnovány
bytosti z různých koutů vesmíru a na různém vývojovém stupni, každý si tedy logicky vybere (na
úrovni vyššího já už si vybral) tu cestu, která nejlépe rezonuje s jeho podstatou. Část lidí, podle
GK kolem 2 miliard, projde stejným procesem jako Matka Země, tj. vzestupem ze 3D do 5D
(nejpozději k 21.12.2012) a následnou metamorfózou – aktivací světelného těla (21.3.2013).
Část populace před tímto datem planetu Zemi opustí – tady GK hovoří přibližně o polovině
současné populace planety. Kam? Podrobnosti k jednotlivým cestám budou rozepsány v další
části textu. Všechna vyústění však mají svůj hluboký smysl.
PŘECHOD DO 5D, ORGANICKÉ BRÁNY (DOORWAYS), ANEB SCÉNÁŘ Č.1
GK uvádí, že zhruba v období konce roku 2011 (přelom konce října a začátku listopadu) až do
21.12.2012, dojde na Zemi k otevírání tzv. organic doorways – přirozených bran-prostupůprůchodů, kterými budou moci lidé projít do 5D. Zpočátku se přechod do 5D Země bude týkat
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spíše několika jedinců, kteří se pak ve většině případů znovu vrátí na 3D Zemi, protože zde
budou mít svojí roli ve „scénáři“ - budou mít roli průvodců či asistentů. GK ví, že to bude i jeho
případ. Ve větším měřítku pak budou brány procházeny zhruba od půlky roku 2012. Bude to
podle GK souviset s očekávaným vyostřováním událostí na Zemi. Brány se definitivně uzavřou
21.12.2012 a ti, kteří jimi měli projít, už budou „na druhé straně“.
Výskyt tzv. bran nebude vázán na konkrétní místa - posvátná místa jsou prý koncept 4D nebudeme mít tedy tzv. smůlu, když se někam nedopravíme. Někdo sice může být intuitivně
přitahován ke konkrétnímu místu, není to však podmínka k úspěšnému průchodu, vše je
individuální. Zkrátka, objeví se prý všude tam, kde budou potřeba – tj. i v nemocnicích,
věznicích, hospicích, ve válečných zónách atd. Pro některé však budou „neviditelné“, protože
tyto průchody nejsou vázány na konkrétní fyzická místa, spíše, jak tomu rozumím, mají vazbu na
frekvenci jednotlivých lidí (skoro jako kdyby jí měl každý již v sobě :o).
Přechodem do 5D člověk Zemi neopustí, dostane se však do paralelního vibračního světa Země
na vyšší úrovni, na které ho bouřlivé geologické 3D procesy neohrozí. GK hovoří přibližně o dvou
miliardách lidí, kterých se to bude týkat. Připomínám, že 5D je dimenze, která se nachází za
ochrannou membránou, za kterou nepronikne tzv. negativní energie. Jedná se o nejnižší úroveň
tzv. Nebe. Více o 5D podobě světa později.
GK v této souvislosti varuje před syntetickými branami tzv. stargates, které již řadu l et stávající
elity používají pro cestování v čase a prostoru. Tyto brány nejsou organické-přirozené, neslouží
k přechodu do 5D. Doporučuje do nich nevstupovat.
MANIPULACE LIDSTVA A JEJÍ DŮSLEDKY PRO TZV. SCÉNÁŘ Č.2
Pro mnoho lidí již není žádným tajemstvím, že skutečná povaha reality dnešního světa je na
hony vzdálená od té, řekněme, „oficiální“. Žijeme totiž ve světě globálního klamu, podvodu a
manipulace na takové úrovni, že se nám o ní ani nezdá! Iluze „svobodného či demokratického“
světa se po použití správné optiky promění spíše v něco, co lze s klidným svědomím nazvat
otrokářskou společností. Pro ty, kteří jsou v tomto smyslu náhledu na povahu našeho matrixu
„začátečníky“, lze jen odkázat na skvělou práci lidí, jakými jsou třeba David Icke nebo třeba i
N.Levašov. Informací je mnoho, i když je z pochopitelných důvodů nenajdete v tzv.
mainstreamu. Není však záměrem se na tuto oblast soustředit více, než je pro vytvoření
zevrubného kontextu nutné. Kdo hledá, najde si sám.
Pro nás je snad jen důležité zmínit, že lidé, kteří bývají označováni za šedou eminenci-šedou
vládu-těmi, kdo tahají za pomyslné drátky apod., jsou sami jen pěšáky a že struktura galaktické
temné „mafie“ vede jako chobotnice přes Měsíc (základny), Mars (základny), Orion a pak dál,
daleko za hranice naší galaxie. Míra informovanosti jednotlivých článků této mafie, je podobně
jako u každé jiné mafie odstupňovaná, což znamená, že i vládnoucí elita tady na Zemi nemá
dostatek informací k tomu, aby nahlédla kontext v celé šíři. I sama pozemská elita je z vyšších
pater manipulována a klamána! Kromě toho je nejednotná, rozštěpená – jak už to u negativních
entit bývá.
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PROČ JSME PŘEDMĚTEM MANIPULACE?
Negativní entity - „parazité“ z obecného pohledu sledují jeden hlavní záměr, kterým je ovládnutí
druhých za účelem získávání jejich energie. Lidská rasa byla tedy podmaněna a následně
vmanipulována do role „slepého“ stáda, o kterého se jeho „majitel“ stará a náležitě si ho
„hledí“, protože z něj samozřejmě má „užitek“. O jaký užitek jde v našem případě? O naší energii
již byla řeč (pozn. ve vesmíru existují na různých úrovních bytosti, které se třeba živí z energie
negativních emoci apod.), ale středem zájmu jsou především naše GENY! Jedná se údajně o
nejcennější komoditu ve vesmíru. Lidská rasa na Zemi prý totiž disponuje jedinečným, tzv.
generickým-všeobecným genetickým kódem (s tím záměrem byla původně stvořena), skrze
který má přístup doslova ke všem klíčům našeho vesmíru, k veškeré životní síle. Neexistuje prý
v našem vesmíru v tuto chvíli jiná planeta, která by měla tak univerzální genetickou výbavu.
Berme to jako fakt.
V praxi tato genetická univerzálnost mimo jiné znamená, že se na planetu Zemi může inkarnovat
prakticky kdokoliv z našeho vesmíru. V tuto chvíli je však možná důležitější, a pro jiné rozhodně
„zajímavější“, že člověk (v angličtině HU-MAN - božská bytost) disponuje potenciální možností
přístupu ke všemu vědění, které má náš stávající vesmír k dispozici. (pozn. Naše planeta je
mikrokosmos v rámci makrokosmu, tj. zmenšeným obrazem vesmíru. Nachází se v nejhustší
galaxii, míra komprese na Zemi je maximální možná).
V případě negativních entit lze jen těžko odolat pokušení, které se nabízí v podobě ovládnutí
rasy s takovým potenciálem. Proto dnes žijeme přesně v takové podobě světa, ve které je
uplatňována manipulace na nejvyšší úrovni.
(pozn. Pro ty, kterým tyto informace o manipulaci zvyšují tlak, jen připomínám, že negativní
entity jsou našimi „smluvními partnery“, domluvenými protihráči, kteří ve své podstatě poskytují
nezbytné impulzy pro náš růst. Náš aspekt na vyšší úrovni rozumí této úmluvě či hře, proto vše,
co se nám děje, ať už se nám to na této 3D úrovni vědomí líbí nebo ne, děje se proto, že to
chceme, že jsme si to vybrali! S použitím této optiky nemá tudíž smysl hledat a označovat viníky,
stavět se do role oběti apod. Zodpovědnost za život je na naší straně a nezbývá, než být vděční za
všechny zkušenosti, kterými v životě procházíme. Vše probíhá přesně podle plánu. Kdyby nebylo
v životě výzev, nebyli bychom tím, kým skutečně jsme. Jsme tu proto, abychom se tomu všemu
naučili, abychom překonali zlobu nad povahou současné existence a pochopili, že přijetím našich
stinných aspektů a následně i těch kolem nás, se všechno změní a tyto negativní energie nad
námi ztratí moc.
SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 1)
Ale zpět k hlavní myšlence. Jaký scénář tedy čeká ty, kteří neprojdou procesem vzestupu
s Matkou Zemí? GK nabízí následující vysvětlení. Zájmem stávajících negativních entit (které, jen
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připomínám, mají sice své zástupce-pěšáky na Zemi, ale jejichž působnost ve skutečnosti
přesahuje hranice naší planety a 3D reality) je své „stádo oveček“ ochránit a přesunout na jiné
místo těsně předtím, než přestane 3D realita na Zemi existovat. Vyšší patra negativních entit prý
mají přesné znalosti o povaze budoucích procesů na Zemi a jejím Vzestupu, přesně tak jak je GK
popisuje, nižší články tady na Zemi nejsou o těchto událostech dostatečně informovány a jsou
drženy v klamné iluzi. Proto GK v této souvislosti připomíná, že různé scénáře lokálních
pozemských elit na eliminaci větší části populace lidstva, o kterých se často spekulovalo v
konspirativních mediích (namátkou uveďme třeba rozpoutání globální války, šíření umělých
nemocí, manipulace s počasím, uměle vyvolávané zemětřesení aj.), nikdy neměly šanci na
realizaci v globálním měřítku. Nikdy se nenaplnily ani nenaplní, protože nikdy nebyly v zájmu
„vyšších“ pater negativních elit.
SCÉNÁŘ Č.2 (ČÁST 2) – VYLÁKÁNÍ LIDÍ ZE ZEMĚ
Existuje tedy scénář, jak vylákat co nejvíce lidí ze Země a prostřednictvím vesmírných lodí je
přesunout na jiná místa (několik připravených 3D-planet), aby se zachoval stávající model
manipulace a nerovného vztahu v co největší míře. (GK nazývá tyto lodě taxíky, jiní lidé, kteří je
byli schopni vidět „zaparkované“ ve vesmíru na úrovní vesmírem putujícího vědomí, je nazývají
obrovskými vězeními)
Jednou z planet, kam budou lidé evakuováni, je podle GK například Mars. Podle jeho svědectví,
které se opírá o osobní zkušenost, má Mars vlastní atmosféru a v současné době na něm žije
v podzemních základnách necelý milion lidí. (pozn. Ti jsou součástí vysoce tajného projektu tzv.
Projektu Genesis, zaměřeného na znovuosídlení Marsu). Více lidí než na Mars se prý dostane na
Nibiru-Planetu X. Podle GK se jedná spíše o planetoid-umělé těleso s vlastním pohonem (pozn.
podobně jako náš Měsíc). Nibiru je v současné době ukryto před našimi zraky za Sluncem, proto
není vidět. Až přijde čas, Nibiru se objeví. Na obloze opticky bude vypadat asi stejně veliký jako
Měsíc, ve skutečnosti je ale větší, bude však dál od Země než je měsíc. Jeho barva bude mít
načervenalé odstíny. V záloze jsou ale i jiná místa pro evakuaci.
Podle GK jde tedy jen o to přesvědčit lidi, aby opustili Zemi dobrovolně, podle galaktických
zákonů nelze nikoho donutit, lze ho však dostatečně ovlivnit, aby se „svobodně“ rozhodl tak, jak
někdo potřebuje. Taková situace nastane v době, kdy se globální situace začne vyostřovat. Lze
například očekávat kolaps globální ekonomiky a politiky s následky dotýkající se zavedených
sociálních struktur. Vyloučit nelze ani eskalaci lokálních válečných konfliktů. Ale hlavně, a na to
GK klade veliký důraz, půjde o procesy Matky Země. O Matce Zemi říká, že se stále ještě drží
relativně zpátky, ale sama prochází procesem směřujícím ke znovunalezení svého středu, takže
lze očekávat zvýšenou frekvenci přírodních katastrof v různých částech světa.
GK nepatří k příznivcům a propagátorům tzv. doom and gloom (zkáza a beznaděj) teorie.
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Naopak ví, že nás čeká pozitivní zkušenost a budoucnost. Připravuje však lidi na to, že se situace
ve světě se především v průběhu roku 2012 (sám to cítí především od půlky roku) více či méně
vyhrotí. V různých částech světa budou zmiňované události probíhat v různé intenzitě. Podobně
jako na cesty lidí je nutno nahlížet individuálně, protože každý potřebuje pro získání zkušeností
projít tu svojí, lze také například státy či kontinenty apod. vnímat jako bytosti, které mají svojí
vlastní cestu.
Situace můžou místy vypadat dramaticky, GK se ale lidi snaží inspirovat k tomu, aby se zkusili na
procesy roku 2012 podívat jako na porod nebo zrod nového lidstva. Porod také vnímáme
celkově velmi pozitivně, zrodí se nový život, není to jen o bolestech, nesoustředíme se na ně
jako na něco, co by mělo dominovat.
Z uvedeného nástinu vyplývá, a GK to nejen nevylučuje, ale spíše očekává, že může nastat
takový okamžik, kdy v určitých lokalitách bude v nepřehledné situaci vítána jakákoliv pomoc tonoucí se stébla chytá. Pokud někdo pomocnou ruku nabídne v krizové situaci, může jeho
pomoc využít mnoho lidí, bez ohledu na skutečné zájmy těch, kteří pomoc poskytují. GK pak
v této souvislosti rozvíjí myšlenku načasování představení zástupců ET civilizací a jejich následné
intervence – nebude to ani moc pozdě, ani příliš brzo. Potřebují si pro rozhodující okamžik získat
mysl i srdce lidí. Lidé jsou však prý velice chytrá rasa a dostatek času by velké části populace
umožnilo prohlédnout skutečnou podstatu „zachránců“ a jejich úmysly. Očekává tedy taktiku,
kdy lidem nebude ponecháno moc času na rozmyšlení a zvážení situace.
Právě proto se rozhodl informovat lidstvo o nadcházejících událostech předem, i když, jak sám
tvrdí, s myšlenkou vyjít s těmito informacemi na veřejnost dlouho bojoval. Je mu jasné, že
informace, o které se dělí, působí neuvěřitelně až šíleně a dokud se nezačnou odehrávat, těžko
je lze potvrdit. Zatím se „nic neděje“. Ví, že v zájmu elit je udržet stávající iluzi „normálního“
života co nejdéle, události však prý naberou rychlý spád, pak bude dobré být připraven a
nenechat se zaskočit či zatlačit do neuvážených rozhodnutí. Nemůže si tedy pomoct a říká:
„Hlava vždy najde spoustu důvodů, jak věci zpochybnit, ale osobní zkušenosti a získané poznání
mi dávají jasné zprávy, které nemůžu popřít.“
Brání se i nařčením, že je poslem katastrofických zpráv - každý si z toho, co říkám odnese to, na
co se zaměří. Vzpomeňte na paralelu s porodem. Ale fakt, že současná realita se rozpadá
v souvislosti s uzavíráním mnoha cyklů, je nevyvratitelný a není neznámý i současným vyšším
elitám.
GK říká, že už během experimentů tzv. projektu Montauk v 60.-70.letech (mj. experimentování
v cestování v časoprostoru) bylo zjištěno, že v určitém bodě „cestovatelé“ narazili na něco jako
světelnou zeď, konečnou současné reality. Podle GK se jednalo o 21.3.2013. O doslovném
rozpadu naší 3D reality na Zemi svědčí i výsledky utajovaných výzkumů, které došly k závěru, že
míra stability jednotlivých prvků se s postupujícím časem poměrně rychle mění směrem k větší
nestabilitě.
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VAROVÁNÍ PŘED PRAKTIKAMI ZÁSTUPCŮ NEGATIVNÍCH
MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ tzv. GFL (Galaktické federace světla)
Způsoby, jak lidi přesvědčit, můžou mít různé podoby. GK říká, že 4D negativní entity jsou lidem
schopni zahrát jakékoliv „divadlo“. Nabízí se paralely z běžného života, které většina z nás zažila
na vlastní kůži, kdy člověk dobrovolně vstoupí do nerovného vztahu - bankovní úředníci před
uzavřením hypotéky či pojištění nebo politici před volbami se na nás také usmívají. Je-li člověk
například v zajetí nějakého externího konceptu, kterému věří, může (a pravděpodobně bude)
mu jeho syntetická podoba nabídnuta – tj. falešní mesiáši-spasitelé-archandělé-mistři-vyspělé
syntetické technologie-příslib osvícení apod. V této souvislosti varuje před mnohými
channelingy „tzv.“ mistrů či archandělů, protože se v drtivé většině případů jedná o zprávy od
podvodných entit, vydávajících se za skutečné bytosti, které známe jako mistry či archanděly.
Krádež identity bývá oblíbenou praxí negativních entit, proto je důležité, pakliže se channelingy
zabýváte, být velice pozorný a nebýt naivní. Mnohdy v nich bývá namíchána směs pravdy
s nepravdou, zprávy působí vznosně, zní sladce, slova nádherně plynou. Což je past na lidi, kteří
někde uvnitř přirozeně touží po harmonii a svět channelingů jim skýtá potřebnou útěchu či
naději. Ve skutečnosti se však v drtivé většině z nich prezentují informace v takové podobě, aby
byl splněn jejich cil - získat důvěru člověka natolik, aby bez přemýšlení a slepě přijal jakýkoliv
nabízený scénář. Opět připomíná, že koncepty opírající se o navádění k používání energie či
světla zvenku, patří mezi ty falešné, podvodné a skýtající prostor k manipulaci, neboť se
dobrovolně vzdáme vlastní síly! GK ještě dodává, že skutečný archanděl Michael by vám jen řekl,
že všechna síla je ve vás, tak jak to sdělil jemu.
GK v této souvislosti především varuje i před manipulativními civilizacemi, které se prezentují
jako Galaktická federace světla (GFL – Galactic Federation of light), jmenovitě pak před zástupci
tzv. nordické rasy – vyšší postavy, blond, modré oči. Zástupci nordické rasy, kteří na Zemi již
působí, patří mezi nejnebezpečnější, protože se v nich snoubí doslova andělské vzezření
(výsledek ukradeného genetického materiálu) a jednání plné úskoků, falše a v krajním případě i
agrese. GK je vtipně přirovnává ke „křížencům“ mezi Dalajlámou a James Bondem! Dokážou
působit noblesně a duchovně, ale běda, když se jim postavíte a nejednáte podle jejich přání a
představ. GK je tak popisuje na základě osobní zkušenosti, podobně jako vše, co prezentuje.
(pozn. Je důležité zmínit, že GK neposuzuje mimozemské rasy tzv. „paušálně“. Mezi všemi
rasami prý najdeme zástupce „dobré“ i „zlé“, nelze zobecňovat a automaticky přisuzovat
nálepky, platí to např. i o tzv. reptiliánech. Vždy je prý důležitý obsah, nikoliv forma.
S podobným zjednodušujícím rozdělováním nemůže souhlasit, protože by to bylo, jako kdyby
mimozemské rasy hodnotili celé lidstvo na základě např. setkání se zástupcem agresivního
motorkářského gangu!
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SCÉNÁŘ Č.3 A SCÉNÁŘ Č.4
Pro úplný výčet vyústění událostí roku 2012, nám chybí ještě dva scénáře. V souvislosti s procesy
Matky Země dojde i k řadě úmrtí během katastrofických událostí, nebude to však záležitost
v řádech miliard, spíše miliónů (scénář 3) – tito lidé se na Zem inkarnovali s vědomím, že projdou
v tomto čase uvedenou zkušeností, jedná se o jejich volbu. Nicméně i veliká část z těch, kteří
zahynou, následně projde do 5D, pouze za jiných okolností (ze 4D) než lidé tady na Zemi (ze 3D).
Velice malá část populace pak Vzestupem neprojde ani se neúčastní scénářů 2 a 3, protože se
jedná o inkarnované zástupce jednotlivých galaktických civilizací, kteří si sem na Zem přišli pro
cennou zkušenost (bude zapsána do jejich genů), o níž se pak podělí v rámci své civilizace. Ti
budou vyzvednuti před Vzestupem. Půjde prý o velice malý počet lidí a tito jedinci to prý nyní již
o sobě většinou vědí, patrně to nebude váš případ, ale pro úplnost GK uvádí i toto vyústění, tedy
scénář č.4.
REKAPITULACE VŠECH ČTYŘ SCÉNÁŘŮ
Podle GK je na každém, zda se svobodně rozhodne odevzdat svojí sílu někomu jinému nebo
bude čerpat ze svého středu-srdce a nenechá se tak vtáhnout do dramat či falešných her.
Dodává, že neříká nikomu, co má dělat, pouze doporučuje Matku Zemi neopouštět. Pokud to
však budete cítit jinak, bude to vaše volba, a pak každá cesta zasluhuje respekt.
GK také ví, že ve výsledku vše dopadne tzv. WIN-WIN variantou, tj. obě strany zvítězí.
Vzestupem prý projde okolo dvou miliard lidí (scénář 1), což je obrovské číslo, ze Země bude ke
spokojenosti negativních entit vylákáno prý něco mezi třemi až čtyřmi miliardami lidí (scénář 2),
Část lidí zahyne (scénář 3) a velice malá část lidí bude před vzestupem vyzvednuta svými
galaktickými rodinami (scénář 4). (pozn. Při setkání se zástupci tzv. galaktické rodiny, prý jde
podle GK o okamžitý prožitek či pocit známého, není potřeba slov, nikdo vám nemusí nic
vysvětlovat, víte to okamžitě. Odtud plyne i varování před tzv. falešnými zástupci – pokud se
vám něco hned nezdá či je kolem toho mnoho vysvětlování, jedná se o podvod.)
VŠE, CO POTŘEBUJEME VĚDĚT, NALEZNEME UVNITŘ SEBE!
Vesmír je plný života, plný civilizací. Až dojde ke globálnímu prozření a porozumění této
skutečnosti (a okolnostmi se můžeme nechat jen překvapit), mnoho věcí se změní. Ale i pak
bude platit, že jak nahoře, tak dole, že mikro je obrazem makra a naopak. Život na Zemi je
pestrý, je zde mnoho lidí s různou úrovní uvědomění a porozumění. Každý přirozeně sleduje
zájmy, které odpovídají určitému stupni jeho vývoje. Víme, že např. člověk, který je třeba
bohatý, vlivný a disponuje možnostmi, které většina nemá, nemusí současně být spirituálně
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vyspělejší než ti materiálně chudší a automaticky hodný následování a obdivu. Důležitější je
obsah, nikoliv forma. Bude potřeba mít na paměti naše zkušenosti a uplatnit podobný střízlivý či
zdravý úsudek v situacích, kdy se budeme konfrontovat s něčím novým. A i zde podle GK platí,
že vše potřebné, tj. i odpovědi na naše otázky či potenciál k správnému rozhodnutí, najdeme
v našich srdcích, tedy uvnitř sebe, nikoliv vně!
Je víceméně veřejným tajemstvím, že se připravuje způsob, jak na světovou scénu uvést
fenomén mimozemských civilizací, mnohé z nich za oponou spolupracují s vládami či
soukromými nadnárodními subjekty řadu desetiletí, jejich další utajování není v zájmu
připravovaného scénáře, tj. vzhledem k roli, kterou tady mají sehrát. Informace o takové
spolupráci jsou pro někoho překvapením, pro jiné ne. Jejich výsledkem jsou, mimo jiné, tajné
kosmické a vědecké programy, které používají vysoce vyspělé technologie. Pokud pravda stihne
vyjít najevo, budeme jistě překvapeni rozsahem těchto programů. Není ale předmětem zájmu se
tomu tady hlouběji věnovat, to už dělají jiní.
EXISTUJÍ JEN ŠPATNÉ ET CIVILIZACE?
GK však přináší několik velmi důležitých informací. Podle něj, všichni zástupci mimozemských
civilizací, které v současně době více, či méně intervenuji do událostí na Zemi (a čím dále do
blízké budoucnosti, tím větší bude jejich intenzita) patří do skupiny tzv. false light – falešného
světla. Co to znamená? Buď mají jednoznačně negativní úmysly, a tam je to pak jasné, i když
míra jejich schopnosti manipulovat realitou dokáže jejich pravé úmysly důmyslně skrýt, nebo
sice mají úmysly dobré (tzv.do-gooders), avšak míra jejich uvědomění není na takové úrovni, aby
jejich intervence mohly být z nadhledu či vyšší perspektivy vnímány jako adekvátní. GK v této
souvislosti uvádí následující paralelu: je to asi tak, jako když „milující“ rodič „zkazí“ dítě
přemírou pozornosti a láskyplné péče – úmysl sice dobrý, výsledek již nikoliv. Tady už tomu
rozumíme. Nezapomeňte, zatím se stále ještě pohybujeme v konceptu hluboké duality. Může se
tedy stát, že ta druhá skupina (do-gooders) v dobré vůli nabídne pomoc např. formou vyspělých
technologií, které by třeba mohly vyřešit mnohé problémy současnosti. GK však jednoznačně
trvá na tom, že stávající realita – matrix, ve kterém žijeme na planetě Zemi, je před svým
koncem a rozpadem a že současná situace nesměřuje k vyřešení problémů lidstva s pomocí
nových technologií – bude to prý jen příklad neporozumění těch, kteří, byť s dobrými úmysly,
sami jsou omezeni dualistickým pohledem na věc a nechápou, o jaký proces se tu skutečně
jedná.
Pro doplnění, podle GK se bytosti reprezentující civilizace tzv. true light (pravdivého světla)
stáhli „ze scény“, podobně jako moudrý rodič, který důvěřuje vnitřnímu vedení svého dítěte,
protože věří v jeho potenciál.
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PODOBA 5D REALITY
Podstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane existovat,
staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to vidíme všude
kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se na úkor jiných.
Země se promění ve hvězdu, zářící bytost-planetu na jiné vibrační úrovni. Hvězdy jsou podle GK
planetami s životem, pouze v jiném frekvenčním pásmu. Na 5D planetě-hvězdě Zemi budou žít
lidé, kteří svým vzestupem mimo jiné získají přístup k novému poznání a porozumění, pochopí
všechny dílčí aspekty své osobnosti, smysl všech předchozích inkarnací atd.. 5D těla budou
živena z organické energie světla, nebude žádný příjem potravy, nebude střídání dne a noci,
stále světlo, žádné stíny, žádný spánek, okamžitý přistup k vědění, konstantní pocit plynutí,
jednoty a radosti, všudypřítomná harmonie a jistě mnoho dalších okolností. Popis 5D reality
vychází z četných osobních zkušeností, kdy se jeho vědomí dostalo do 5D a on v ní manifestoval
své tělo. Země na úrovni 5D již existuje, označuje se jako Avalon či Šambala.
GK říká, že se vrátíme tam, kde jsme již byli, jsme na zpáteční cestě napříč dimenzemi, tentokrát
však s cenným poznáním, které jsme získali na základě nezměrné řady zkušeností. Vracíme se,
a to vysvětluje pocit známého a důvěrného, který lze při kontaktu s uvedenými informacemi
zaznamenat uvnitř řady lidí.

CO NÁS KVALIFIKUJE PRO PŘÍPADNÝ VZESTUP DO 5D? UVOLNĚTE SE, PROSÍM…
Proces Vzestupu do 5D se týká pouze planety Země – aspektu Božské Matky. (pozn. GK nikdy
neopomine vyjádřit Matce Zemi hlubokou úctu a obdiv k dobrovolné oběti, kterou podstoupila,
když nám doslova poskytla svoje tělo, které pak bylo mnohdy drancováno a znásilňováno. GK jí
(Gaiu) nazývá velikou ženou a dodává, že když se na ní člověk napojí a uvědomí si veškerý
kontext její oběti a její bezbřehou lásku ke všemu živému, nebude mu stačit jeden balíček
papírových kapesníčků. Lidem, kteří se ptají, jak se s ní spojit, že jim to nejde, jen odpovídá: „ Je
to přeci tak snadné. Stačí si jen uvědomit a procítit, že dýcháme její vzduch, pijeme její vodu, také
vše co jíme, pochází od ní. Nebýt jí, vůbec bychom neexistovali!)
3D realita jako taková nezanikne. Lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou Zemi opustit, budou dál
pokračovat v životě na úrovni 3D, nikoliv však na planetě-hvězdě Zemi, tady už pro život na
úrovni 3D nebudou podmínky - zemská kůra přestane existovat (GK používá pro podobu procesu
zániku zemské kůry termín implodovat). Sluneční soustava sice také projde dílčími změnami,
nikoliv však tak zásadními.
GK vyjadřuje přesvědčení, že bychom neměli mít v současné situaci pocit, že musíme za každou
cenu něco speciálního dělat (např. dostatečně meditovat, jíst správné jídlo atd.), abychom si
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zasloužili být mezi těmi, kdo vzestupem projdou. Nic z toho není v zásadě potřeba, mnohdy to
spíš člověka stresuje, protože má pocit, že není dost dobrý apod. Na druhou stranu, pokud
někdo cítí vnitřní vedení něčemu se věnovat, je to tak také v pořádku.
Podle něj není Vzestup záležitost nějaké elity nebo nějakých zásluh. Uvádí příklady lidí, kteří
nemají čas a energii se v současné době věnovat tzv. duchovní praxi – matka třech dětí, která
s nimi žije sama, má dvě zaměstnání a žije každodenními starostmi – vzestoupí, člověk pracující
u pásu ve fabrice – i on projde vzestupem, dokonce i někteří z těch, kteří v současnosti hrají tzv.
„negativní“ roli projdou vzestupem, protože jejich současná inkarnace pouze „vybalancovává“ ty
předchozí. Pro některé v tuto chvíli nepřijatelná představa, ale proto je důležité jít s životem bez
předsudků - nehodnotit, neposuzovat, respektovat! Každý prožívá přesně to, co právě
potřebuje.
(pozn. Na četné dotazy posluchačů, zda přeci jen neexistuje nějaká možnost, jak současný
proces pozitivně podpořit, uvádí jednoduchou meditaci, ve které se člověk zaměří na světlo
vycházející ze svého středu, tedy zevnitř vaší bytosti ven. Zpočátku to prý pro někoho může být
těžké, doporučuje tedy zkusit zapojit i ruce, jako by vytahovaly světlo z oblasti vašeho srdce.
Meditace však není podmínkou, je to jen doporučení. Nemusí být ani dlouhá, třeba jen v řádu
vteřin. Může však podpořit pocit tzv. ukotvení či posloužit jako ochrana před negativními vlivy.)
KDE JSOU KOŘENY NAŠÍ VNITŘNÍ NEJISTOTY?
GK říká, že naše vnitřní nejistota je důsledkem dlouhodobé manipulace lidstva, během které
v nás byl pěstován pocit méněcennosti a potřeby hledat odpovědi a jistoty venku, vně nás
samých. V současné intenzitě zahrnuje manipulace období zhruba 6000 let. Souvisí prý
s uvedením Měsíce na oběžnou dráhu Země do podoby, jakou známe teď. Historie Měsíce je
kapitola sama o sobě. Původně se prý jednalo u Plejádské plavidlo – umělý planetoid, který
sehrál v historii Země zásadní úlohu, protože doslova jako banka života „rozséval“ život. Nebýt
Měsíce, nebyla by na Zemi nynější úchvatná pestrost veškerého života (fauny a flory), všichni na
Zemi jej prý milovali.
Avšak Měsíc padl v dávných dobách do rukou negativních entit, byl zničen (dříve měl svojí
atmosféru a život) a zhruba před 6000 lety byl, již coby „mrtvé“ těleso, naveden na současnou
dráhu a použit jako mocný nástroj manipulace pro vysílání tzv. měsíčního matrixu. Od této doby
je mimo jiné geologicky doložitelná přítomnost přílivu a odlivu na Zemi. Negativním způsobem
pak vstoupil do přirozeného 28-denního ovulačního cyklu ženy – u žen se začaly objevovat
nepříjemné stavy a prožitky v souvislosti s jejich cyklem. Před tím byl prý vázán na stejně dlouhý
cyklus Slunce a byl doprovázen euforickými stavy.
Také všechna náboženství podle GK zapadají do scénáře masové manipulace - podřízenost,
poslušnost, vnější vedení. Abychom se na ně chytli, najdeme v nich samozřejmě mnoho
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pravdivého, jedná se však o rafinované konstrukty, přizpůsobené k účelu podmanění a ovládání
lidstva. Z vlastní zkušenosti (po mnoha intervencích z řad pozemských i mimozemských
negativních entit) však GK ví, že neexistuje nic vně nás, co by bylo silnější než my, a že síla
probuzeného vědomí a vnitřního světla odolá všemu.
OBAVY LIDÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 5D? NENÍ ČEHO SE BÁT!
Mnoho lidí si v souvislosti s přechodem do 5D klade otázky a vyjadřuje obavy, které se týkají
dětí, domácích zvířecích miláčků a dalšího života na Zemi – vegetace a zvířat. U fauny a flory GK
připomíná, že rovněž neexistuje stejný scénář pro všechny, každý má svojí individuální cestu,
nicméně přechod se bude týkat i řady z nich. Mezi zvířaty či vegetací, podobně jako u lidí,
najdeme ty, u kterých převažují negativní aspekty chování a naopak. Mnozí domácí zvířecí
miláčci jsou podle GK vtěleními bytostmi z oblasti galaktické rodiny, protože se dobrovolně
rozhodli nám být nablízku a podpořit nás na cestě, ti pak projdou s námi. Dále tvrdí, že pokud
jde o rostlinstvo a vegetaci obecně, probíhá v současné době na planetě doslova boj o minerály,
našim očím ukrytý a tudíž bez naší pozornosti. I u vegetace podle něj platí, že část z ní projde,
část ne. Například ta část vegetace, která vzestoupí, projde následně (podobně jako člověk)
určitou metamorfózou-proměnou. Úplně zaniknou ochranné prvky (jako např. trny apod.,
nebudou zkrátka potřeba) a jejich výživa bude rovněž na energetické bázi.
Pokud jde o děti, rovněž platí princip individuální cesty. Mnoho z nich ale přišlo na Zem s tím,
aby pomohly dospělým v přechodu, protože údajně budou přesně vědět, co mají dělat. GK uvádí
i příklad, kdy třeba i několikaměsíční děti budou schopni asistovat rodičům v inkriminovaném
čase a sdělit jim, co je potřeba udělat – nikoli formou slov či telepatie, ale na úrovni VědomíVědomí. Děti jsou podle GK těmi posledními, o které bychom se měli bát!
Nicméně bude prý docházet k situacím, kdy si v rámci jedné rodiny jednotliví členové zvolí (nebo
lépe na úrovni vyššího já již zvolili) odlišnou cestu, a je to tak prý v pořádku, protože všechny
zvolené cesty jsou správně a všechny zasluhují respekt. GK v této souvislosti uvádí svůj prožitek
budoucího okamžiku, kterým prošel se svojí sestrou. Jeho sestra považuje bratra za blázna, je
hluboce zakořeněna v současném matrixu např. ve smyslu orientace na materiální statky atd.
V tom prožitku prý nastala situace, kdy GK hovořil se sestrou a najednou jí sdělil svůj pocit, že už
nastal jeho čas přechodu a že bude muset odejít do Avalonu (Země na úrovni 5D). Následně se
pak před jejíma očima doslova de-materializoval z její reality, z jejího spektra vnímání a ještě „z
druhé strany“ pak mohl sledovat její užaslý, nevěřícný pohled!
Z uvedeného vyplývá, že od určitého okamžiku bude docházet k loučení a mizení lidí ze současné
3D reality. Sám GK uvádí ono loučení s těmi, kteří si zvolili jinou cestu, jako nejtěžší část
zkušenosti související s přechodem. Míra otevřenosti našeho vědomí však v té době bude už na
takové úrovni, že vším projdeme s hlubokým porozuměním a situaci zvládneme.
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Do doby, než dojde k přechodu, GK povzbuzuje lidi, aby se bez ohledu na události „venku“, dál
věnovali činnostem, které jim v životě přinášejí potěšení a nepřestávali „žít“. Není důvod na
život rezignovat. V této souvislosti uvádí citát: „Jsi-li uprostřed sázení stromu v situaci, kdy svět
najednou zachvátí příchod konce světa, dodělej svoji práci a zasaď ten strom.“
SETKÁNÍ S PARTNEREM DUŠE
V souvislosti s přechodem do 5D GK také zmiňuje důležitou věc. Bude to čas, kdy se nejpozději
každý z nás potká s partnerem své duše (tzv. twin-flame nebo soul-mate). Mnozí se s nimi
setkali již nyní, nebo se s nimi právě setkávají, většiny se to ale bude týkat až bezprostředně po
přechodu. Před vzestupem bude tedy často docházet k situacím, kdy současní partneři pochopí
a poznají, že jejich stávající protějšek není jejich partnerem duše, bude to však silný moment,
kde bude převládat uznání, poděkování za kus společné cesty, neboť se vždy jednalo o jejich
vzájemnou dohodu, která měla oběma posloužit.
Partner duše je tím, kdo přináší pocit celistvosti a harmonie, jako když se opět spojí dvě části,
které kdysi tvořily jeden celek. Nicméně, GK upozorňuje, že společná cesta partnerů duše na
úrovni 3D nemusí podle GK vždy znamenat procházku růžovou zahradou bez výzev a zkoušek
v podobě různých dramat. Říká, že mnozí partneři duše souhlasili s tím, aby jejich vztah byl
zkouškám podroben.
BOJ O NAŠÍ POZORNOST
A ještě pár důležitých informací od GK na závěr. V dnešní době jsme svědky boje o naší
pozornost, protože to, na co se zaměřujeme, tam putuje naše energie, která objekt pozornosti
následně živí. Šíření informací je jedna z nejmocnějších „zbraní“ současnosti – proto jsou
v podstatě všechna média tzv. mainstreanu pod kontrolou negatvních entit. Proto
zaznamenáváme v poslední době snahy o zavedení cenzury na internetu, začíná být nepohodlný,
lze tam „bohužel“ pro některé najít i pravdu.
Necháme-li se vtahovat a unášet dramaty, která jsou mnohdy uměle vytvářena, podlehneme-li
strachu či budeme-li negativním entitám přisuzovat větší moc, než skutečně mají, pak budeme
přesně tam, kde nás chtějí mít, pak odevzdáme svojí sílu do jejich rukou a nevymaníme se z
područí. (pozn. Možná i to je jedním z důvodů, proč se GK neprobírá fakty o praktikách tzv.
vládců světa víc, než kolik je potřeba pro získání základního přehledu, byť o nich má samozřejmě
přehled. GK tvrdí, že současné elity jsou rádi, když jim přisuzujeme moc tím, že se na ně příliš
zaměřujeme a pak máme tendenci přeceňovat jejich možnost či schopnosti. Získávají naší
pozornost na úkor té, kterou by si spíše zasloužilo naše nitro, dále pak Matka Země, Otec Slunce
– Svatá trojice).
Existují mnohé (rafinované) způsoby jak nás dostatečně rozptýlit a držet hromadně tzv. pod
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pokličkou, v mlze nevědomosti. Mezi silné zbraně jistě patří uměle vyvolávané válečné konflikty
a nepokoje, pak média a jejich globální používání pro rozsévání strachu či dezinformací, filmový
a hudební zábavní průmysl, zbožšťování sportovců a kolektivních her s fotbalem včele, ale i
nutnost zapojení se na trhu práce takovým způsobem, že nám při všem tom fofru nezbývá čas se
zastavit a obrátit se do sebe.
Je na nás, jestli se dál rozhodneme žít v nevědomosti nebo se probudíme - dostatečná
informovanost zásadně přispívá k tomu druhému. Tady ale už nejde jen o následování někoho či
nějakých idejí, ale o probuzení a znovunalezení schopnosti čerpat sílu a moudrost ze svého
vnitřního zdroje. Informace je světlo a kde je světlo, tam není tma a kouZLO matrixu ztrácí sílu.
(Pozn. GK odmítá často zmiňovanou myšlenku, že vše kolem nás je jen pouhá iluze. Tvrdí, že naše
ztělesnění nejsou žádným syntetickým konstruktem. Naše realita – planeta Země a naše okolínic z toho není žádnou iluzí, vše je reálné a součástí organického života. Pod pojmem iluze v této
souvislosti vnímá pouze naší omezenou míru uvědomění, iluzorní povahu konstruktu naší mysli.)
Vše na úrovni mysli může být manipulováno, na úrovni srdce nikoliv.
CESTA SE UZAVÍRÁ…
Podle GK jsme tedy u konce naší cesty současnou realitou. Naše esence-podstata-duše, která se
před dávnými věky rozhodla projít procesem poznání stávajícího vesmíru skrze osobní
zkušenost, se podle GK dostala do bodu, kdy doslova vyčerpala všechny možnosti a prožila vše,
co se v tomto vesmíru prožít dá. Všichni jsme prý prošli vším – byli jsme jak těmi
nejodpornějšími bytostmi zla, které si lze přestavit, tak i těmi nejvíce milujícími, jejichž život je
prodchnut bezmeznou láskou a soucítěním. Stávající inkarnace na Zemi slouží k tomu, abychom
znovu dosáhli rovnovážného stavu a následně se mohli sami stát tvůrci na úrovni univerza.
Nacházíme se před závěrem dílčí části této neuvěřitelné cesty vesmírem. 5D ale není konečnou
fází vzestupu, pouze jejím prvním krokem.
K tomu abychom došli až sem, bylo prý podle GK potřeba hodně odvahy. Nyní se směrem k nám
s respektem a úctou upínají zraky mnoha civilizací celého vesmíru, protože podoba procesu,
kterým spolu s Matkou Zemí projdeme, tj. kdy se na Matce Zemi zrodí nové lidstvo, je
z vesmírného hlediska unikátní, jedná se o premiéru a my jsme v pozici těch, kteří tzv. ukazují
cestu („way-showers“).
„Nejedná se zde ani o fantazii či šimrání lidského ega. Toto je realita toho, kým skutečně jsme.
Nebojím se to tady říct, protože jsem se mnohokrát vydal na cestu, abych znovuobjevil důvod
života na této planetě. Nejsem jediným, kdo to ví, já jsem se však rozhodl o tom promluvit,
protože jestli to, co říkám, je pravda, zarezonuje následně v ostatních, neboť pravda je ukryta
v každém z nás. Jde o to se jen rozvzpomenout a pravdu znovu v sobě objevit. Proto je mnoho
lidí, kteří intuitivně souzní s tím, co říkám. A v tom spatřuji svojí roli tady na Zemi.“
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A CO KDYŽ SE NIC NESTANE?
Na dotaz: „Co když se události v letech 2011-2013 neodehrají tak jak je popisujete nebo se
nestane vůbec nic?“ GK odpovídá – „Nikdy nelze nic vyloučit, i když osobně s jiným vyústěním
nepočítám. Pokud by se tak hypoteticky stalo, alespoň bych si mohl říct, že jsem vyslyšel své
vnitřní vedení a našel odvahu k tomu, abych udělal, co jsem udělat měl. Přinejmenším můžu
lidem posloužit k tomu, aby se zamysleli nad životem v intencích, které jsou nutné k tomu, aby
člověk vůbec mohl uchopit mnou prezentovaná témata a koncepty. Současně se i domnívám, že
mé myšlenky a názory mohou přispět k tomu, aby lidé překonali určitou závislost a připoutanost
k stávající úrovni reality a podoby života. Možná jsem jen tím, kdo v čase obrovských, právě
probíhajících změn na Zemi, posouvá pomyslné kyvadlo až do extrému, až na samotnou možnou
hranici. Možná, že pravda je někde blíže vyváženému středu. Pro mě je však důležité promlouvat
z hloubky svého srdce a odtud přinášet důležité znalosti a poznání. A kdyby se pak události
skutečně staly, aniž bych se před tím o své poznání podělil s ostatními, měl bych pocit, že jsem
nesehrál svoji roli a neudělal, co jsem udělat měl.“
A ještě jedna citace GK na závěr:
„Don´t take my word for what I am sharing! You connect with Mother Earth yourself and you
connect with Father Sun himself and ask them what is actually going on, what it´s all about.“
„Nevěřte jen slepě tomu, co říkám! Sami se přesvědčte a prostě se jen přímo zeptejte Matky
Země a Otce Slunce na to, co se skutečně děje a o čem to celé vlastně je.“

Děkuji za trpělivost při čtení těchto řádek :o) J.S.
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