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Reaalsuse kodeerimine
Tuletan teile, kallid, meelde, et sõnad on loomise ja teadvuse arengu tööriistad, kuid samuti mõjutavad
need otseselt tegelikkust ja DNAd.
Tegelikkus on selle teadvuses olevate arvamuste konsensus. Need arvamused peavad silmas muu hulgas
seda, mida me mõtleme, usume, kuidas näeme oma tulevikku ette ja millises keeles kodeerime. Pannes
endale seadistusi („kõik läheb hästi”, „ma olen terve” jne), visualiseerides saadavat tulemust, palvetades
või mediteerides võime me suunata oma reaalsust ühes või teises suunas, eriti siis, kui teeme seda
üheskoos.
Mida rohkem osalejaid usub üht või teist tegelikkuse haru, seda rohkem see täitub tähelepanu ja sellesse
pumbatud potentsiaaliga, kusjuures iga osaleja jõud mitte ainult ei liitu teiste osalejate jõuga, vaid
korrutub, luues võimsa kanali - n-ö üldise kavatsuse kiire.
Teen ettepaneku rühmatööks, et vormistada täpne ühine kavatsus meie reaalsuse muutmiseks loovama
arengutee suunas.
Tahate muutusi, üleminekuid, teadvuse laiendust? Alustage endast. Saage selleks muutuseks.
Teksti on parem lugeda piisavalt kõvasti, julgelt ja enesekindlalt, selleks et iga sõna vibreeriks teie
südame sügavuses ja oleks sellega kirjutatud infoväljadesse ja kristallidesse.
ILMTINGIMATA lugege ja tutvuge alustuseks tekstiga, mitte ärge lihtsalt korrake seda mõttetult.
(Soovi korral võib teksti täiendada oma ideedega.)
Peamine, et TE USUKSITE OMA JÕUDU JA OLEKSITE OMA VAIMU PARIMAS
MEELESTATUSES SELLE TÖÖ JOOKSUL!
Kui te ei usu, lükake parem edasi. Kui olete halvas tujus, on parem kuulata, vaadata, lugeda midagi
lõbusamat, mis tõstaks toonust.
Ideaalis peab meie kavatsus tungima igasse teie keha rakku, organisse ja tšakrasse ja kristalli, levimaks
edasi igasse Maa kristalli, alustades teie lähimast võtmepunktist ehk Jõukohast ehk tsentraalsest
(Maa)kristallist.
Pöördumine viiakse läbi „MEIE” vormis, sest te ei räägi ainult enda eest, vaid ka kõikide elusolendite
tsivilisisatsiooni eest, kes elavad teie isiklikus kehas (rakud, organid, süsteemid, kristallid), aga samuti
kogu Maa tsivilisatsiooni eest, mille rakuks me ise oleme. Kui te ei tunne end mugavalt, öeldes „MEIE”,
võite öelda „mina”, kuid see rikub selle ettevõtmise, milles otsustasite osaleda, peamist mõtet ja puhtust.

Järgnev ettevõtmine ei ole avalik väljakutse süsteemile, vaid rahumeelne lahendus ühiskonna ja
tsivilisatsiooni olemasolevate probleemide lahendamiseks tervikuna läbi teadvusväljade
ümbervormindamise, kuid mitte läbi võitluse, mille energiat kasutatakse meie endi vastu juba ammu.
Meie huvides on hoida end maksimaalselt puhtas seisundis ja olla valmis läbitöötamiste kiirenemiseks,
mis meil kõigil tuleb läbida varem või hiljem (nt hirm ja selle tuletised). Süsteemsest lülitusest
vabastamine on võrreldav harjumuspärase narkootikumi puudumisega ja sellele järgnevaks mõjuks on
pohmell. Kuidas see pohmell väljendub igaühel meist, sõltub igast ühest, kuna iga juhtum on
individuaalne.

M A N I F E S T
- Meie oleme vaimud, ühtsed Loojaga, emakese Maa, tähistaeva ja kogu
universumi lapsed. Me palume Isa/Loojat, meie kõrgemaid aspekte, kaitsjaid,
juhendajaid ja õpetajaid, luua meie kohale täielik kaitse ja käivitada kaitstud
sidekanal meie kõikide vahel üldiseks hüvanguks, kõige paremal viisil.
- Me tunnetame end osana Ühtsest tervikust, puhta, vaba, mitte millegagi
piiratud teadvusest ja tegutseme eranditult kõikide elusolendite ja
individuaalsete Looja rakkude kõrgema evolutsioonilise hüve nimel, mis areneb
kui ühtne, mitmemõõtmeline ja mitmepalgeline organism, kirgas
maailmakõiksuse mõistus.
- Me palume puhastada meie kristallid vaenulikest programmidest, aktiveerida
ja sünkroonida need Emakese Maa tõelise kristallvõrega ja kirjutada igasse
neist alljärgnev manifest, mille punktide täitmine algab siin ja praegu, sellest
hetkest alates, mis levib kõikidesse ruumidesse, aegadesse ja variantidesse ja
rassideni, vastavalt võimalustele ja vajadustele, põhinedes osaleja valmisolekule
ja valgustatusele, kuid ka Kõrgemate Aspektide, juhendajate ja õpetajate
õnnistamisel ja järgides eranditult universumi reeglit „ära kahjusta”:

1. Meie, olles vaimud, kes viibivad selle planeedi, päikesesüsteemi, galaktika ja
universumi teadvusväljadel, pöördume oma esivanemate, Looja, eelkäijate,
lähedaste aspektide, kristallide ja tähetsivilisatsioonide poole, kellel on eranditult
ülesehituslikud, loovad motiivid ja puhtad kavatsused, eesmärgiga koos luua
ühist evolutsioonilist protsessi ja Loomingulist Plaani. Me palume võtta vastu
see läkitus ja levitada seda kõikides selle ja teiste universumite infoväljades ja
samuti kirjutada see programm igale võimalikule kristallile ja igale teadvuse
rakule, mis on võimelised vastu võtma selle abipalve ja meie sõltumatuse
deklaratsiooni, ning kanda seda edasi mööda kosmilisi närvirakke. See
pöördumine puudutab kõiki meile teadaolevaid tsivilisatsioone, kaasa arvatud
Plejaade, Siiriust, Aldebarani, Andromeedat, Rigelit, Orioni, draakoneid, ingleid,
peaingleid, juhendajaid, õpetajaid ja sugukondade kaitsjaid, samuti kõiki neid,
keda me selles kehastuses ei tea.
2. Me teadvustame negatiivsete, tehnogeensete, maagiliste, tehnomaagiliste ja
teiste parasitaarsete ja hävituslike süsteemide mõju ning keelame neil edaspidi
avaldada meile oma mõju. Me teatame enda sõltumatusest, valikuvabadusest ja
meie tahte puutumatusest selle ja teiste universumite seaduste raames. Me
rõhutame oma tahte vabadust ja palume meile kindlustada tegevusvabadus meie
reaalsustes – ehitamaks uut ajaliini, mis põhineb rahul ja konstruktiivsel
ühistegevusel. Me nõuame, et meile antaks valida seda reaalsust, mis ühildub
meie vaba teadvuse ja sisemise seisundiga printsiibi „sarnane sarnase juurde”
alusel.
3. Me nõuame ja lubame, et meilt eemaldataks kõik piirajad ja piirangud, mis
on levinud sugukonna ja kosmilisel mälul, mis on võimalik praegu ilma
psüühilist ja füüsilist tervist kahjustamata eemaldada; samuti, et käivitataks
meie kehade ja etalon-DNA tegelikud kaasasündinud võimed. Me palume

eemaldada meilt kõik parasitaarsed ja meie teadvust allutavad süsteemid, olgu
need siis pärit hallidelt, reptiloididelt, draakonitelt, insektoididelt, maistelt ja
mittemaistelt eriteenistustelt, massiteabevahenditest ja samuti salajastelt,
maagilistelt ja deemonlikelt ja massoonide ordudelt ja teistelt konglomeraatidelt,
kes töötavad nii inimkonna kui terviku kui ka selle individuaalsete rakkude
allutamise eesmärgil.
Me soovime, et need süsteemid võtaksid meie avaldunud tahte teadmiseks ja
lõppeks igasugune edaspidine mõjutamine nende poolt, samuti soovime, et
katkestataks kõik meiega seotud lepingud, kui sellised on olemas, mis olid
sõlmitud pettuse, vägivalla, eksitamise teel või emotsionaalse tasakaalutuse
seisundis. Igasugune tegevus ilma meie teadmata või pettuse ja eksiteele viimise
teel on keelatud. Igasugused lepingud, vanded ja lubadused, mille oleme alla
kirjutatud või andnud emotsionaalse tasakaalutuse seisundis, on eksituse või
pettuse teel saadud ja need tühistatakse siin ja praegu ning need põlevad
universumi ahjus.
Samuti pöördume nende tsivilisatsioonide kõrgemate fraktaalide poole ja soovime
nende peale ülesäratavate tähelepanukiirte suunamist, selleks et meenutada
kõigile neile nende jumalikku päritolu ja ettemääratust, tuua nad välja maisest
unest ja saata nad võimaluste piires tagasi kodustesse ilmadesse, kus nende
areng muutub viljakamaks. Me keeldume võitlusest nende süsteemidega ja
avaldame soovi lahendada olukord rahulikult.
4. Me võtame tagasi kogu oma energia parasitaarsetest süsteemidest, kõikidest
Maa maatriksi egregoridest, kõikidest õpetussüsteemidest, mis kannavad vaba
tahte moonutusi ja orjastamist. Me võtame tagasi oma energia sõja, nälja,
vaesuse, viletsuse, hirmu, depressiooni, enesetapu, apaatia, nafta ja rahaorjuse

egregoridest, me soovime võimaldada rahulikke ja loovaid alternatiive nendele
egregoridele, millele üleminek toimuks sujuvalt ja ilma ohvriteta, välistades neid
juhtumeid, kus ohver on vältimatu õppetund kehastuvale aspektile tema
arengulise programmi raames ja kooskõlas isiklike Kõrgemate Aspektide
otsusega.
5. Me palume luua kaitse ja otseside meie lähedastega ning võõraste õdede ja
vendadega, kellel on side selle manifestiga ja kes ootavad selle aktiveerimist,
kuna nende kogemused ja õppetunnid on käesolevas reaalsuses piisavalt
omandatud.
6. Me palume maksimaalset energoinformatiivset tuge, selleks et lühima ajaga
puhastada Maa tõeline kristallvõre ja iga kristall temas, samuti kõiki Ühise
Teadvuse individuaalseid osasid, olgu nad kehastunud või mitte, Maad ennast ja
kõiki tema mitmemõõtmelisi kehasid kõikvõimalikust energeetilisest ja
mentaalsest rämpsust, hallist udust, hirmuviirusest, mentaalsetest ja
psühhoemotsionaalsetest viirustest, tehnogeensetest ja tehnomaagilistest
seadeldistest ja teistest lülituse tüüpidest, mis allutavad meie puhast kosmilist
teadvust ja mälu.
Me nõuame, et iga meie mõjutamine toimuks edaspidi eranditult vaid meie
vaba tahte raamides – meie teadlikul nõusolekul ja loal selles reaalsuses, mitte
unedes ega teistes reaalsusetes, vaid just siin, kus me suudame teha teadliku
ja kaalutletud valiku.
Samuti nõuame, et viivitamatult lõpetataks katastroofistsenaariumide ülekanne
„ilmutusunenägude ja ettekuulutuste” vahendusel, mida kantakse usaldavate
lugejate suurele massile üle teie agentide ja võltsprohvetite poolt, eesmärgiga
süstida inimeste tähelepanusse ja potentsiaali teile vajalikke reaalsuse harusid.

Me võtame tagasi oma tähelepanu kõikidest nendest reaalsusharudest ja
soovime potentsiaali tagastamist kõigile neile, keda olete selliste ettekuulutuste
abil eksitusse viinud.
7. Me palume jõudu, arukust, energiat, küllust, sõltumatust, õitsengut, meile
vajalike inimeste ja sündmuste ligitõmbamist, mis mõjutab meie üldist loovat
protsessi. Palume ühendada meie süda ja teadvus selliste kaaslastega, kes
töötavad sarnastes suundades, selleks et hoida nendega katkematut ja püsivalt
võimenduvat sidet läbi meie avatud südamete kanalite.
8. Me soovime, et meile esitataks kõik võimalused, Teadmised, Jõud,
arengumetoodikad ning infovahetus nii meie endi vahel Maa peal kui ka teiste
ilmadega, millele meil on ligipääs teistes kehastustes ja mis paremini sobib
igaühele meist selles arenguetapis, kuid mida võivad toetada ka meie
olemasolevad kehad-kandjad, selleks et kindlustada optimaalne teadvuse rakkude
avardumine.
9. Meie oleme oma maailma Loojad! Me võtame täieliku vastutuse oma
järgmiste tegevuste eest, väljendame valmisolekut nende elluviimiseks kõikide
elusolendite kõrgeimaks hüvanguks, kuid samuti palume oma tegeliku
ettemääratuse, võimaluste ja potentsiaali mälu käivitamist. Me väljendame oma
valmisolekut teabe vastuvõtmiseks valgustumise, unede ja mõttepakettidena, mis
soodustab meie arengut ja asub meie südame sügavuses.
10. Me andestame iseendale ja laseme lahti süütundest kõikides meie
kehastustes, aegades ja ruumides. Me andestame kõigile neile, kes võisid solvata
meid kõigis meie kehastustes, aegades ja ruumides. Me vabandame kõikide
nende ees, keda solvasime ise meie kehastustes, aegades ja ruumides. Me
korjame kokku oma tähelepanu kõikidest maailmadest, olevustest ja asjadest,

mille oleme loonud, kuid unustanud, et seeläbi vabastada energia edasiseks
arenguks ja võimaldada jätkata üldist evolutsioonilist protsessi edaspidigi. Me
palume kõikidel oma mitmemõõtmelise hinge osadel ühenduda siin ja praegu.
Palume meie tsivilisatsiooni ja kõrgemaid aspekte ühendada ühised
jõupingutused selles töös ja viia puhta teadvuse voog läbi meie keha, selleks et
puhastada meie süsteemid mentaalsest prahist, aktiveerida Maa tõeline kaitsev
kristallvõre ja sünkroonida meie avaldatud kavatsused Tema keskse Kristalliga
ja planeedi pinna portaalsete punktidega, samuti täita eeter teabega selle
Manifesti kohta, et see oleks kuulda võetud ja edasi antud kõikidele elusatele
olenditele. Me palume meie endi ja meie magavate vendade-õdede kõrgeimat
hüve teeniva ülesäratava laine suunamist tõelise Maa kristallvõre peale ja lasta
see laine läbi meie keha meie endi puhastamiseks, samuti läbi meie lähedaste
(olgu kehastunud või mitte), elementaalide, jõukohtade kaitsjate, loodusvaimude,
loomade, taimede, kivide, õhu ja vee sellel planeedil.
Kõikide tsivilisatsioonide ja teadvuse rakkude loal, viibides siin õiguspäraselt ja
täites ausalt oma lepinguid, palume oma kõrgemaid aspekte, monaade,
tsivilisatsioone ja Loojat viia meist läbi oma puhastavad ja äratavad energiad,
selleks et täita nendega meie reaalsus ja muuta olemasolevat süsteemi
seestpoolt kõrgeimaks hüvanguks, kõikide elusolendite jaoks parimal viisil.
Me oleme teadlikud röövitud kristallidest ning orjastatud vaimudest ja Maa
teadvuse tasanditest, mida kasutavad jõud, kellel ei ole selliste tegevuste jaoks
luba ja kes viibivad siin ebaseaduslikult. Seda teavet võib arvesse võtta ja me
palume see anda edasi mööda kosmilist neuronite võrgustikku. Me palume oma
kõrgemaid aspekte, tsivilisatsioone ja Loojat vabastada oma kiirtega need
kristallid, vaimud ja planeedi teadvustasandid vastavalt võimalusele ja

vajadusele, lahustada algmateeriaks igasugune praht, sodi, tehnogeensed ja
tehnomaagilised seadeldised, samuti deporteerida planeedilt kõik need, kes
viibivad siin illegaalselt, parasiteerides temal ja tema elanikel.
Me palume alustada protsessi siin ja praegu, kuid viia see läbi tasakaalu
jälgides.
Me jätame hüvasti nende parasitaarsete tsivilisatsioonidega, jätame endale
kogemuse nendega koosolemisest ja soovime neile head teed.
Me palume Emakest Maad ärgata ja ühendada oma süda kosmilise puhta
teadvuse vooga, mis toimib planeedi ja kõikide tema laste äratajana.
Aeg on käes. Me teatame enda valmisolekust ja palume võtta vastu meie kutse.
Me palume esitada teave järgmistest tegevustest seoses inimkonna äratamisega,
aga samuti palume kinnitust sellele teabele meie kõrgematelt aspektidelt. Me
palume luua ja võimendada tagasidet meie kõrgemate aspektide ja kaitsetega.
Me kopeerime selle manifesti oma kristallidele, levitame seda kõikide meie
rakkude, kõikide organite, tšakrate ja meie keha DNA-molekulide kõikidel
kristallidel ja anname selle edasi kõikidele kristallvõredele kõikide ruumide ja
meie universumi variantide kristallilistel võredel. Ja kirjutame selle Igavikku.
Ja nii on!
Täname puhtast südamest.
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